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Editörden

Değerli okurlar,

Üniversiteler; eleştirmeye, sorgulamaya ve araştırmaya dayalı çalışmalar 

yaparak bilgi üretmede önemli bir rol üstlenmektedirler.  Evrensel ve bilimsel 

değeri olan çalışmalar ülkelerin gelişmesine ve çağa uyum sağlanmasına yardımcı 

olmaktadır. Bu sayede bilgi üreten ve ürettiği bilgiyi kullanarak refahı artıran ve 

kolaylaştıran ülkeler gelişmiş ülkeler olarak adlandırılmaktadırlar. Üniversiteler, 

aklın ve bilimin aydınlığında çağdaş yaşamı destekleyen, ürettiği bilgi ve teknolojiyi 

toplumla paylaşan ülkelerin geleceği açısından en önemli kurumlarından biridirler. 

Özellikle bilimsel çalışmaları destekleyen üniversiteler dünya çapında önemli bir 

yer edinmektedirler. Bilimsel çalışmalar, özgün, nitelikli ve etik kurallara bağlı 

kalınarak yazılan ve topluma olumlu yönde katkısı olan araştırmalardır. 

Bu bağlamda, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi de 

bilim insanları tarafından gerçekleştirilen ve amacı bilgi üretmek olan çalışmalara 

yer vermeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla derginin 2014/2 (Güz) sayısı da büyük 

bir titizlikle hazırlanmış ve siz okuyucuların istifadesine sunulmuştur. Bilimsel 

çalışmalarıyla, bu sayının hazırlanmasına katkıda bulunan makale yazarlarına, 

makaleleri inceleyerek hakemlik yapan değerli akademisyenlere, yayın kuruluna ve 

yayın aşamasında emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.

Sürekli gelişen ve kendine has yapısı olan sosyal bilimlerde, yenilik ve 

değişimlerin takibini; disiplinler arası etkileşimlerin işbirliğine dönüştürülmesini 

ve böylece sosyal bilimlere yeni katkılar sağlamayı hedefleyen İstanbul Sabahattin 

Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’ni her yeni sayıda bir adım daha 

ileriye taşıma amacı içerisinde, beşinci sayısı ile sizlerle buluşmanın haklı onurunu 

ve mutluluğunu paylaşmak isteriz.



Bu sayımızda “Karma Öğrenme Yöntemi İle Farklılaştırılmış Öğretim 

Ortamının Üstün Zekalı ve Yetenekli Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi” 

adlı çalışmalarında, Umar ve Reis, karma öğrenme yöntemi ile farklılaştırılmış 

öğretim ortamının üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin akademik başarılarına 

etkisini incelemişlerdir

İkinci çalışma; Nitel Veri Analizinde Bilgisayar Programları Kullanılması 

başlığını taşımaktadır. Araştırma Teknikleri alanında hazırlanan bu makaleyle 

İlgar ve Coşgun İlgar, sosyal bilimler alanında çalışanları, nitel çalışma yaparken 

bilgisayar programlarının kullanımı konusunda bilgilendirilmeyi amaçlamıştır.

Üçüncü çalışma ile ilkokul birinci sınıf öğretmenlerinin ses temelli cümle 

yöntemine göre ilkokuma yazma öğretimine ilişkin görüşlerinin saptanması 

amaçlanmaktır. Kadıoğlu Ateş, Ada ve Baysal tarafından yapılan araştırmada 

öğretmenler ses temelli cümle yöntemine göre ilkokuma yazma öğretimi sırasında 

bazı sorunlarla karşılaştıklarını ifade etmişlerdir. 

Mukayeseli eğitimle ilgili olan dördüncü çalışmada İtalya, İspanya 

ülke örnekleriyle Türkiye’nin okulöncesi eğitimdeki gelişim potansiyelinin 

değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Beşinci çalışma; “Öğretmenler İçin Siyasi Ayrımcılık Ölçeğinin Geliştirilmesi 

Çalışması” adını taşımaktadır. Bu çalışmada Ölçeğin geçerlilik ve güvenilirlik 

analizleri sonucunda ölçek yüksek düzeyde geçerli ve güvenilir bulunmuştur. 

Bu çalışma sonucunda elde edilen bulgular ölçeğin ilkokul ve ortaokulda görev 

yapan yöneticilerin, uygulamalarında siyasi ayrımcılık yapma durumlarına ilişkin 

öğretmen algılarını belirlemede kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir veri toplama 

aracı olduğunu ortaya koymuştur. 

Altıncı makale güncel bir konu olan aile içi şiddete dairdir. aile içi şiddetin 

akademik başarı ve saldırganlıkla ilişkisinin araştırıldığı çalışmada aile ortamında 

şiddetin araç olarak kullanılmasının çocuklarda şiddet eğilimini arttırdığı sonucuna 

ulaşılmıştır.  

Ölçen tarafından hazırlanan yedinci makale islamda sigortacılığın ele alındığı 

özgün bir çalışmadır. “Tekaful Sigortacılık Sistemi” adını taşıyan çalışma, İslam 

ülkelerinde yaygın olarak kullanılan Tekâfül  sistemini Türkiye’de tanıtmak ve 

Tekâfül konusunda oluşan bilince destek olmak amacıyla hazırlanmıştır.



Sekizinci çalışma; ekonomi alanında güncel bir tartışmaya dikkat çekmektedir. 

“Elektronik Para ve Elektronik Para Kuruluşları” adını taşıyan makalede Avrupa 

Birliği Müktesebatına uyum çerçevesinde, Türkiye’de e–para ve e–para kuruluşlarına 

dair mevzuatlaştırma süreci henüz tamamlanmadığı vurgulanmıştır.

Dokuzuncu makale; ekonomik krizlerin anatomik incelemesine dairdir. Alpagu, 

kamuoyunu çok ilgilendiren bir konuda ekonomik krizlerin ortaya çıkış nedenleri ve 

etkileri, domino taşları örneğinde görüldüğü gibi nasıl zincirleme krizlere yol açtığı 

analiz etmeye çalışmıştır.

Onuncu ve son çalışma İngilizce yazılan “Güney Afrika’da Doğrudan Yabancı 

Yatırım Şoklarının Etkileri: Küresel VAR Yaklaşımı” adlı çalışmadır. Bu çalışma 

küresel vektör otoregresif modeli (global VAR) kullanarak Güney Afrika ile BRIC 

(Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin) ülkeleri arasında 1995-2009 dönemlerinde 

gerçekleşen doğrudan yabancı yatırım ilişkilerini incelemeyi amaçlamaktadır

Dergimizin, her sayısında üzerine yenilikler katma gayesi içerisinde kendisini 

sürekli yenileyip bugünlere gelmesinde ve bu sayının ortaya çıkarılmasında 

bizlere yardımcı olan sayın hakemlerimizin işbirlikleri ve destekleri için teşekkür 

ediyoruz. Yoğun çalışma tempolarına rağmen kendilerine gönderilen çalışmaları 

büyük bir titizlik ve gayret içerisinde değerlendirme, öneri ve uyarılarının, derginin 

geliştirilmesinde faydalı olacağını biliyor ve bu sayımızın çıkarılmasındaki 

katkılarını övgüye değer nitelikte görüyoruz. 

Sonuç olarak; öncelikle dergimizin bugünkü halini almasında emeği geçen, 

engin bilgi ve deneyimlerini bizlerle paylaşan öğretim üyesi arkadaşlarımıza ve 

hocalarımıza teşekkürü borç biliriz. Dergimizin bu sayısının da sosyal bilimlere 

pozitif katkı ve yeni bakış açılarını kazandırmasını ümit eder, nice yeni sayılarda 

buluşmak dileğiyle saygılar.

         
   	 	 	 	 M.	Zeki	İlgar
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Karma Öğrenme Yöntemi İle Farklılaştırılmış Öğretim 
Ortamının Üstün Zekâlı ve Yetenekli Öğrencilerin 

Akademik Başarılarına Etkisi* 
 
 
 

Çiğdem Nilüfer UMAR1 ve Zerrin Ayvaz REİS2 

 
 

ÖZET 
 

Bu araştırma, karma öğrenme yöntemi ile farklılaştırılmış öğretim ortamının üstün 

zekâlı ve yetenekli öğrencilerin akademik başarılarına etkisini incelemektedir. Bu amaçla 10. 

sınıf Kimya dersinin “Maddenin Halleri” ünitesiyle üstün zekâlı öğrencilerin ihtiyaçları 

dikkate alınarak ve karma öğrenme yöntemi ile farklılaştırılmış bir öğretim ortamı 

oluşturulmuştur. Çalışma, İstanbul ilinde bir vakıf okulunun fen lisesinde 10. sınıfa devam 

eden 17’si deney grubunda 17’si de kontrol grubunda olmak üzere toplam 34 öğrenciyle 

gerçekleştirilmiştir. Deney ve kontrol gruplarının her ikisindeki tüm öğrencilerin üstün zihin 

düzeyinde performans gösterdikleri tanılanmıştır. Deney grubundaki öğrencilere “Maddenin 

Halleri” ünitesi 8 hafta boyunca kendileri için geliştirilmiş karma öğrenme yöntemiyle 

farklılaştırılmış öğretim ortamında uygulanırken kontrol grubundaki öğrenciler aynı üniteyi 

geleneksel öğretim yöntemiyle işlemeye devam etmişlerdir. Araştırma kapsamındaki 

verilerin toplanması için araştırmacı tarafından geliştirilen Akademik Başarı Testi 

kullanılmıştır. Adı geçen test deney ve kontrol grubundaki tüm öğrencilere ön test ve son test 

olarak verilmiştir. Elde edilen veriler uygun bir programla analiz edilmiştir. İstatistiksel 

analizde t-testi tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre, karma öğrenme yöntemi 

ile farklılaştırılmış öğretim ortamının üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin akademik başarı 

puanlarını arttırdığı gözlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Karma Öğrenme, Kimya Eğitimi, Üstün Zekâlı Birey 

 
 

*Bu makale Çiğdem Nilüfer Umar’ ın doktora tezinin bir bölümünden esinlenerek yazılmıştır. 
1. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi      cigdem.umar@izu.edu.tr 
2. İstanbul Üniversitesi    zerrinareis@yahoo.com  
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The Effects Of Differentiated Curriculum With Blended 
Learning Method On  

Gifted Students’ Academic Achievement 
 

 
 

ABSTRACT 
 

The present study aims to evaluate the effects of differentiated curriculum with 

blended learning method on gifted students’ academic achievement. For this aim, a unit plan 

that takes into account the special academic needs of the gifted learners was constructed 

which relies on the blended learning and the unit was chosen from 10th grade Chemistry 

lesson. In this study, pretest and posttest experimental model was used. The study was 

conducted with a total number of 34 gifted students, 17 of them in experimental group and 17 

in wait list control group, who were students from 10th grades of A Foundation High School 

in İstanbul. While the differentiated curriculum with blended learning in chemistry was being 

administered to the experimental group, the regular curriculum without any differentiation 

was being administered to the control group.  An Achievement Test which is developed by 

the researcher are used in order to derive the needed data. The test was administered as 

pretest and posttest to all students in the experimental and control groups. The data obtained 

was analyzed by using t-Test taking place in the statistical program. According to the 

findings of the study, it has been observed that differentiated curriculum with blended 

learning method on gifted students’, increases the score of the achievement test of the 

students. 

 

Keywords: Blended Learning, Chemistry Education, Gifted Person 
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Giriş 
Bir ülkenin ulaştığı uygarlık düzeyinin ölçütü, coğrafyasındaki insanlarına 

ve onların güç kaynaklarına verdiği önemdir. Özel ve diğerlerinin (2009) belirttiği 

gibi bir ülkenin potansiyel gücünün ana damarı Eflatun’ un “Altın Çocuklar” diye 

tabir ettiği, nüfusun yüzde ikisini oluşturan üstün zekâlı ve yetenekli insanlardır. 

Zekâ ile ilgili bilimsel çalışmalar, geçmişten günümüze uzanan bir süreklilik 

göstermektedir. Kuramsal çerçevede gerçekleştirilen ilk çalışmalar tekli zekâ 

anlayışı temelinde gelişirken daha sonraki yıllarda yapılan analizler zekânın çeşitli 

faktörlerin oluşturduğu bir set olarak düşünülmesinin daha doğru olduğu görüşüne 

odaklanmıştır (Yaman, 2014). Wechlser zekâyı, dünyayı anlayabilme, düşünebilme 

ve zorluklarla karşılaşıldığında kaynakları kullanabilme becerisi olarak tanımlar 

(Çakar ve Arbak, 2004). Rau’ya (2001) göre ise zekâ, kültürel değerlerden 

etkilenmekte ve farklılaşmaktadır. Zekânın temel ögesi batı kültüründe hız iken Çin 

kültüründe kişinin kendini bilmesidir (Akt. Çakar ve Arbak, 2004). 

1921 yılında yapılan “Zekâ ve Ölçülmesi” isimli sempozyuma katılan 

bilim adamları kendi zekâ tanımlarını ortaya koymuşlardır. Bu zekâ tanımlarından 

bazıları şunlardır:  

 Gerçekler ya da doğruluk açısından iyi olarak nitelendirilebilecek 

cevapların gücü (E.L. Thorndike), 

 Sürekli soyut düşünebilme yeteneği (L.M. Terman), 

 Duyusal ve algısal tanılama kapasitesi, hız, çeşitli ya da esnek 

çağrışımlar kurabilme, yetenek ve hayal gücü, dikkat süresi, tepkide 

hızlılık (F.N. Freeman), 

 Çevreye uyum sağlamayı öğrenmiş olma ya da öğrenebilme yeteneği 

(S.S. Colvin), 

 Yaşamdaki yeni sayılabilcek durumlara yeterli düzeyde uyum 

sağlayabilme yetisi (R. Pintner), 

 Öğrenme ve deneyimlerden yararlanabilme kapasitesi (W.F. 

Deaborn), 

 Hassasiyet, algı, bağlantı kurma, hafıza, hayal gücü, farkı ayırt 

edebilme, yargı ve muhakemede bulunma (N.E. Haggety) (Akt. 

Özyaprak, 2006).  
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Üstün Zeka ve Yetenek 

Colombus Grup; üstünlüğü ileri düzeyde bilişsel yetenek ile farkındalık ve 

içsel deneyimler yaratmak üzere aşırı uyarılmışlığın genel normlardan farklı olarak 

bir araya gelmesiyle oluşan eşzamansız gelişim olarak ifade etmektedir (Akt. 

Silverman, 1993). VanTassel-Baska’ya (2003) göre üst basamaklardaki problemleri 

çözen, belirli bir alanda üstün düzeyde uzmanlık gösteren, çalışmasını yansıtıcı bir 

biçimde planlayan ve becerilerini kendi yaşıtlarına göre daha üst seviyelerde 

gösteren bireyler üstündürler. Gagné (1996) ise “üstünlük” kavramının daha çok 

zihinsel, algısal/motor veya yaratıcı alanlarla; “yetenek” kavramının ise daha çok 

akademik, teknik, sanatsal, kişiler arası ilişkiler ve atletik alanlardaki başarıyla 

ilişkili olduğunu ifade etmektedir.  

Yetenek ve zekânın kuşaktan kuşağa aktarıldığını savunan Galton, 1869 

yılında üstün yetenek tanımlama çalışmalarından ilkini yapmış ve üstün yeteneklilik 

kavramını;  

 Kapasite ve yetenek 

 Gayret ve istek 

 Zahmetli işi yapma gücünün birleşimi olarak belirtmiştir (akt. 

Yaman, 2014). 

Tannenbaum (2003) üstün yetenekliliği, yeteneklere bağlı olarak ortaya 

çıkan performans ve üretkenlik olarak; üstün çocuğu ise; alkışlanacak performans 

gösteren ya da ahlaki, fiziksel, duygusal, sosyal, entelektüel veya insanlığın estetik 

yaşam kriterlerini artıracak potansiyele sahip çocuk olarak tanımlar. Tannebaum 

1980’lerin başında “deniz yıldızı” adında bir üstün yeteneklilik modeli 

geliştirmiştir. Bu modele göre bir bireyin üstün yetenekli olabilmesi için genel 

yetenek, özel yetenek, entelektüel olmayan (zihinsel olmayan) faktörler, çevresel 

faktörler ve şans faktörü olmak üzere beş faktöre birlikte sahip olması 

gerekmektedir. Bu faktörlerin her biri, üstün yetenekliliği oluşturabilmek için tek 

başına yeterli değil ama gereklidir. Bu nedenle dört faktörün bir araya gelmesi 

beşincisi olmadan bir şey ifade etmemektedir (Sak, 2011). 

Uzun yıllar üstün zekânın tanımı olarak Terman’ın (1925) Stanford-Binet 

ile ölçülen “140 ve üzeri IQ puanına sahip kişi” tanımı kabul edilmesine karşın Sak 

(2010) zekânın liberal tanımında belirli sınırlamalar olsa da üstün zekânın herhangi 
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bir performans alanında gösterilen yüksek potansiyel veya üst düzey kapasite olarak 

belirtildiğini, belli bir IQ eşik puanını geçenlerin üstün zekâlı kabul edilmesinin 

üstün zekâ kavramını belirli sınırlar içerisine koyduğunu ifade etmektedir.  

Üstünlüğün sadece yüksek zekâ bölümü ile değerlendirilmesine karşı çıkan 

Maker’a (2003) göre bu durum üstünlük tanımını daraltmakta, kavramın 

zenginliğini yansıtamamaktadır ve üstünlüğün temel bileşenleri arasında ilgiler, 

istekler ve karmaşık problemleri çözme yeteneği bulunmaktadır.  

Csikszentmihalyi, üstün zekânın bireyle çevre arasındaki etkileşim sonucu 

ortaya çıktığını, üstün zekâlılığın sabit olmadığını kişilerin herhangi bir işteki 

kapasitelerinin yaşam boyu değişebileceğini ifade eder (Sternberg ve diğerleri, 

2004).  

Renzulli’e  (1986) göre ise üstün performansın altında iç içe geçmiş üç 

belirgin özellik bulunmaktadır. Üstün yetenekliliği açıklarken Renzulli’nin üzerinde 

durduğu Üçlü Çember Modeli’ndeki bu üç özellik normalin üzerinde yetenek, 

yaratıcılık ve motivasyondur. Renzulli'ye (1986) göre üstün yetenekli öğrencilerde 

bu üç özellik mutlaka bulunmalıdır Genel yüksek yetenekler, sözcük akıcılığı, sözel 

ve sayısal muhakeme, soyut düşünebilme, bilgilerin hızlı, sağlıklı ve seçici olarak 

anımsanmasıdır. Özel yetenekler ise; resim, dans, müzik, tiyatro gibi, sanat ve 

matematik, fen, kimya gibi teknik alanlardaki yeteneklerdir. Özellik kümelerinden 

ikincisi olan yaratıcılık, yeni düşünceler oluşturmayı ve bunları yeni problemlerin 

çözümünde kullanabilmeyi içermektedir. Motivasyon ise üstün iş, görev yüklenme 

yeteneğidir. Yaratıcılık ve motivasyon kümelerindeki özellikler değişkendir ve 

uygun eğitimle geliştirilebilir. Oysa normalin üstündeki yetenek kümesi kalıcıdır. 

Bireyin üstün olarak nitelendirilmesi doğuştan getirdiği yeteneklere bağlı olduğu 

kadar, uygun eğitim, çevre ve kişilik öğelerine de bağlıdır.  

Mönks ve Boxtel (1985), Renzulli’nin görüşlerine; aile, okul ve akran 

çevrelerini de eklemişlerdir. Üstün yetenekliliğin yalnızca yaratıcılık, kararlılık ve 

farklılık olmadığını, bunun yanında belirtilen sosyal çevrelerdeki davranışların ve 

güdülenmenin de üstün yetenekli bireyler için ayırt edici olduğunu vurgulamışlardır 

(Akt. Yaman, 2014). Davaslıgil de (2013) Renzulli’nin Üçlü Çember Modeli’ndeki 

motivasyon kümesinin içeriğine bireyin ahlaki değerleri ve sosyal duyarlığını da 

ilave etmektedir.  
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Baykoç Dönmez’e (2004) göre geçmişte ve günümüzde tüm dünyada 

olduğu gibi kendi tarihimizde de üstün ve özel yetenekli bireyler, toplumun her 

zaman dikkatini çekmişlerdir. Toplum içerisinde sahip oldukları zihinsel farklılıklar 

nedeniyle göze çarpan bu bireyleri nitelemek için çeşitli terimler kullanmaktadırlar.  

Söz konusu kişileri nitelendirmek için kullanılan zeki, dahi, seçkin, özel yetenekli 

ve deha gibi terimler normalin üstünde olan kapasiteler için kullanılmaktadır. 

Olağanüstü niteliklerin belirlenmesinde, sahip olunan bu özelliğin kendisi değil 

bireydeki yansımaları ölçülebilmektedir. Zekâ ve yetenek gibi özelliklerin ölçümü, 

ölçü araçlarının standart olmaması nedeniyle toplumdan topluma, sosyo ekonomik 

düzeye, kültür ve ülkelere göre değişkenlikler göstermektedir (MEB, 2007).  

Üstün Zekâlı ve Yetenekli Çocukların Özellikleri 

1972’de yayınlanan Marland Raporu’nda üstün zekâlı ve yetenekli çocuk, 

alışılmamış üstün yetenekleri sayesinde yüksek performans gösterebilen çocuk 

olarak tanımlanmıştır. Bu çocuklar aşağıdaki yetenek veya özelliklerin biri ya da 

birkaçının kombinasyonunu gösterirler: 

 Genel zihinsel yetenek 

 Özel akademik yetenek 

 Yaratıcı veya üretken düşünme 

 Liderlik yeteneği 

 Görsel ve performansa dayalı sanat yeteneği 

 Psikomotor yetenek (NAGC, 2012; ERIC, 2013). 

Üstün zekâlı ve yetenekli çocukların özellikleriyle ilgili uzun yıllardır 

yapılan çalışmalar ışığında bu farklı özellikleri; 

a) erken gelişim özellikleri, b) zihinsel gelişim özellikleri, c) sosyal-

duyuşsal özellikleri ve d) kişilik özellikleri olarak sınıflandırılabilir.  

Üstün Zekâlı ve Yetenekli Çocukların Erken Gelişim Özellikleri: 

Erken gelişim döneminde; 

 Bebeğin olağan dışı atik olması,  

 Objeleri dikkatle incelemesi,  

 Uyaranlara karşı farkındalığının erken gelişmesi,  

 Dikkat süresinin uzunluğu,  

    Uyku ihtiyacının azlığı,  
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 Aktivite düzeyinin yüksekliği,  

 Aynı yüzleri yaşıtlarına göre daha erken dönemde ayırt edebilmesi  

 Dil gelişiminin erken olması  

çocuğun üstün yetenekliliğinin işareti olarak kabul edilmektedir (Clark, 2008; 

Silverman, 1993). 

Üstün Zekâlı ve Yetenekli Çocukların Zihinsel Gelişim Özellikleri: 

 Çok hızlı öğrenirler. Duyduklarını ve gördüklerini uzun zaman 

belleklerinde tutabilirler. Kendi sınıf düzeyinin üstünde kitaplar 

okumaktan hoşlanırlar. Zihinden işlem yapmada çok başarılıdırlar. İleri 

düzeyde kavrama yeteneğine sahiptirler (Davis ve Rimm, 2004; Özsoy, 

Özyürek ve Eripek, 1988). 

 Neden-sonuç ilişkisi kurarlar. İlgi alanları hakkında detaylı bilgi 

sahibidirler. Bağımsız çalışmayı daha çok tercih ederler (Smutny, 1998). 

 Çok meraklıdırlar. İlgilendikleri konuya karşı dikkatlerini yoğun bir 

şekilde yönlendirirler. Problem çözme becerileri son derece gelişmiştir 

(Clark, 2002). 

 Genelleme yapmada, ilişkileri görmede, bilgilerin transferinde 

yaşıtlarından ileri düzeydedirler. Orijinal fikirler ve çözümler üretirler, 

yaratıcıdırlar (Cutts ve Moseley, 2004; Metin, 1999). 

 Rutin veya tekrarlı işlerden hoşlanmazlar. Genellikle okulda karşılaştıkları 

uyarıcılar onlara yetersiz gelir. Dolayısıyla canları çok çabuk sıkılır. 

Zaman, ölüm vb. soyut kavramların ne demek olduğunu yaşıtlarına göre 

daha çabuk kavrarlar. Oyun kurallarını hemen kavramakta, hatalarından 

ders almakta, istediklerini yapmak veya yaptırmak için diğerlerini ikna 

edici fikirler öne sürmektedirler (Porter, 2005). 

Üstün Zekâlı ve Yetenekli Çocukların Sosyal-Duyuşsal Özellikleri:  

Clark (2002) ve Silverman (1993) üstün yetenekli çocukların; 

 Gelişmiş ahlaki değerlere sahip, 

 Başkalarının duygu ve düşüncelerine karşı hassas, 

 Mükemmelliyetçi, 

 Beklentileri yüksek, 

 İdealist, 
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 Duygusal derinliği olan, 

 Farkındalığı yüksek çocuklar olduğunu belirtmektedirler. 

Davaslıgil’e (2010) göre, üstün zekâlı çocuklar, kendilerinden büyük yaştaki 

çocuklarla karmaşık oyunlar oynamaya eğilimli ve gelişmiş mizah duyguları olan, 

karşılarındaki kişinin duygularını, düşüncelerini ve isteklerini kestirebilme 

yetenekleri gelişmiş, lider olma eğilimleri olan, liderliğin amacını ve işlevini 

kavrayabilen ve başkalarının ihtiyaçlarına ve ilgilerine duyarlı olabilen çocuklardır.  

Üstün Zekâlı ve Yetenekli Çocukların Kişilik Özellikleri: 

Üstün zekâlı ve yetenekli çocuklar genel olarak özgüvenleri çok yüksek, 

duygusal, iç denetime sahip, mükemmeliyetçi, geniş ilgi alanları ve yüksek idealleri 

olan, ahlak gelişimleri erken yaşta oluştuğu için yüksek ve hassas adalet duygusuna 

sahip, haksızlığa dayanamayan çocuklardır (Clark, 2008; Davaslıgil, 2004; Davis ve 

Rimm, 2004; Silverman, 1993). 

Üstün Zekalı ve Yetenekli Öğrencilerin Fen Bilimlerine İlgileri 

Farklı alanlarda farklı üstün yeterliliklere sahip olan öğrencilerin, ilgili 

oldukları alanlara yönlendirilmeleri artık bir gereklilik olarak görülmektedir. 

Yirminci yüzyılın ilk yarısından itibaren ülkeler, üstünlüklerini kanıtlamanın bir 

yolu olarak spor/sanat ile fen ve matematik alanlarında üstün yetenekli bireylerin 

eğitimine hız vermeye başlamış, bu bireylerin yeteneklerini sergilemelerini 

sağlamışlardır. Günümüzde, ülkemiz de dâhil olmak üzere pek çok ülkenin 

kalkınma hedefleri arasında, üstün yetenekli bireylerin kendi ilgi alanlarını, 

yeteneklerini, yaratıcılıklarını geliştirmelerine yönelik fırsatları artırmak, ülkelerine 

ve dünyaya yararlı birer vatandaş olmalarını sağlamak yer almaktadır (MEB, 2013). 

Bu bağlamda üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin fen bilimleri alanında 

üstün yetenek sahibi bireylerin tanılanması onlara doğru eğitimin verilebilmesi 

adına büyük önem taşımaktadır. Pyrt (2000) fen bilimleri alanındaki yeteneğin 

tanılanması için: 

 Fen bilimleri alanındaki başarıyı kestiren matematik yetenek 

 Görsel-uzamsal yetenek 

 Fen bilimlerine yönelik motivasyon ve tutum 

 Profil analizleri 

 Fen bilimleri yarışmaları 
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 Genel yetenek testlerindeki fen bilimleri alt testlerindeki başarının gösterge 

olabileceğini ifade etmektedir. 

Watters’ın (2004), Roeper (1988), Waters ve Diezmann (1997) ve 

Rakow’dan (1998) derlediğine göre fen bilimleri alanında üstün yetenekli olan 

öğrencilerin özellikleri şunlardır; 

 Fenomenlerin anlamlarını ve açıklamalarını araştırırlar, 

 Dünyadaki kaosa ve yaşam ile ölümde dahil olmak üzere çevrelerine karşı 

duyarlıdırlar, farkındalıkları yüksektir, 

 Doğal fenomenleri soyut yollarla kategorize ederler, 

 Genellikle fen bilimleri ile ilgili bir alana karşı çok ilgilidirler ve bu 

alandaki kavramları araştırmak ve incelemek konusunda ısrarcıdırlar, 

 Koleksiyon yapmaya (böcek, taş, vs.) ilgilidirler, 

 Objelerin parçalamaya ve tekrar bir araya getirmeye çalışırlar, 

 Çevrelerindeki şeylerin kökenlerine karşı meraklıdırlar, 

 Görsel uzamsal yeteneklere sahiptirler, 

 İlgi alanlarında uzman olan kişilere ulaşmaya çalışırlar, 

 Kendi fikirlerini açıklarken gergin ve sabit fikirli olabilirler (Akt. Kanlı, 

2008). 

Üstün zekâlı ve yetenekli çocukların fen eğitiminde karşılaştıkları 

sorunlardan biri, mevcut müfredatın onlara yetmesi ve dersin ilgilerini çekmez hale 

gelmesidir. Normal okul müfredatı bu çocukların eğitimsel ihtiyaçlarını 

karşılamamaktadır. Bu nedenle söz konusu çocukların ihtiyaçlarını karşılamak için 

daha gelişmiş müfredatların hazırlanması gerekmektedir. Müfredat, üstün yetenekli 

çocukların bilişsel gelişimlerini destekleyecek şekilde düzenlenerek çocukların 

gelişimsel düzeylerine uygun olmalıdır (Dönmez, 2009). Bu bağlamda fen 

eğitiminde üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin üstün özellikleri göz önünde 

bulundurularak müfredatların şekillendirilmesine farklılaştırılmış öğretim 

ortamlarına ihtiyaç vardır. 

Farklılaştırılmış Öğretim 

Farklılaştırılmış öğretim, öğrencilerin hazır bulunuşluk, ilgi ve öğrenme 

stilleri dikkate alınıp onlara farklı seçenek ve imkânlar sunularak öğrencilerin genel 

ve konuya özel ilgilerinin üzerinde çalışılan konuyla birleştirilmesini ve 
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öğrencilerin kendilerini rahat hissedebilecekleri şekilde öğrenmeleri esasına 

dayanan düşünme yollarından biridir (Şaldırak, 2012).  

TBMM’in konuyla ilgili yaptığı Meclis Araştırma Raporu’na (2012) göre, 

içinde bulunduğumuz çağa ve geleceğe yönelik planlanan hedeflere ulaşmak için 

yetişmiş insan kaynağının oluşmasında bilişsel ve psikomotor becerilere sahip 

kişilere öncelik verilmesi toplam verimliliği artıracaktır. Rogers’a (2007) göre, 

üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilere başarılı oldukları ilgi alanlarında zorlayıcı 

etkinlikler verilmeli, gelişmeleri ve bağımsız çalışmaları için koşullar oluşturulmalı, 

eğitim ihtiyaçlarına uygun olarak sınıf düzeylerinde ve konularda çeşitli 

hızlandırma uygulamaları yapılmalı, sosyalleşmelerine ve kendilerine benzer akran 

gruplarıyla etkileşime girerek birlikte öğrenmelerine imkan sunacak ortamlar 

oluşturulmalı, belirli eğitim programı alanlarında öğretimin hızı, uygulaması ve 

içeriğinin sunuluşu bakımından farklılaştırılmaya gidilmelidir. 

Van Tassel-Baska’ ya (2000) göre üstün zekâlı ve yeteneklilerin 

eğitimindeki eğitim programı teorilerini etkileyen temel varsayımlar bulunmaktadır. 

Bunlar; 

 Bütün öğrencilere optimum öğrenme düzeyine erişmeleri için eğitim 

programı fırsatları tanınmalıdır. 

 Üstün zihin düzeyindeki öğrenciler normal zihin düzeyindeki 

öğrencilerden farklı öğrenme ihtiyaçlarına sahiptirler. Bu sebepten eğitim 

programı onların bu ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde dizayn edilmeli veya 

uyarlanmalıdır. 

 Üstün bireyin ihtiyaçları eğitim programının bilişsel, duyuşsal, sosyal ve 

estetik yönleri kombine edilerek karşılanmalıdır. 

 Üstün öğrenciler hızlandırma, zenginleştirme ve genişletilmiş deneyimler 

yoluyla en iyi şekilde öğrenirler. 

 Üstünlere yönelik düzenlenen eğitim programları potansiyel etkiyi 

maksimize etmek adına çok iyi bir şekilde planlanmalı, yazılmalı ve 

uygulanmalıdır. 

 Üstün bireyler için program geliştirme sürekli devam eden bir süreçtir ve 

ileriki uygulamalara rehberlik etmesi adına değerlendirmeyi temel araç 

olarak kullanır (Akt. Kanlı, 2008). 

Çiğdem Nilüfer UMAR ve Zerrin Ayvaz REİS



11

 
 

11 
 

Üstün zekâlı ve yetenekli öğrenciler için farklılaştırmaya gidilecekse 

eğitimcilerin farklılaştırmanın hızlandırma, karşılaştırma, derinlik, zorlayıcılık, 

yaratıcılık ve soyutluk özelliklerini uygulaması gerekir (VanTassel-Baska, 2003). 

Üstün zekâlı ve yetenekli öğrenciler normal yaşıtlarından farklı özelliklere sahip 

olmalarından (Davaslıgil ve Leana, 2004) dolayı tarih boyunca bu bireylerin 

farklılıklarına hitap eden çeşitli eğitim çalışmaları yapılmıştır (Baykoç Dönmez, 

2004). Örneğin; teknoloji, sınıf müfredatının zenginleştirilmesi ve geliştirilmesi için 

destek sağlamakta ve üstün zekâlı öğrencilerin teknolojiyi kullanmaları bu 

öğrencilerin 21. yüzyılın gereği sahip olmaları gereken becerilerinin geliştirilmesine 

teşvik etmektedir (Eckstein, 2009; Kay, 2010). Pearlman’a (2010) göre teknoloji ve 

yeni öğrenme ortamları 21. yüzyıl okullarının karakteristik imzası olacaktır.   Web 

2.0 kullanıcılarının büyük bir çoğunluğunu oluşturan günümüz gençliği (Boyd, 

2007), Prensky (2008) tarafından ‘‘Dijital Yerli’’ olarak ifade edilmektedir. Murray 

(2008) dijital yerlilerin çevrim içi sosyal ağları çoğunlukla sınıf içerikleri dışında ve 

eğitim amaçlı olmayan etkinlikler için kullandıklarını işaret etmektedir. Facebook, 

google+, foursquare, twitter gibi sosyal ağları bir nevi sosyal ağ çalışanı olarak 

kullanan dijital yerliler Prensky’ye (2008) göre kendi başlarına veya akranlarıyla 

işbirliği içinde çalışmaya da heveslidirler.  

Hebert ve Pagnani’ye (2010) göre e-kitaplar, bloglar, oyunlar, sosyal ağlar, 

tartışma grupları, online dergiler ile gazeteler ve tabii ki youtube üstün zekâlı 

öğrencilerin tercih ettikleri öğrenme stillerini ve öğrenmelerini desteklemektedir. 

Ward’a (2010) göre üstün zekâlı öğrencilerin öğrenim gördükleri sınıf ortamlarında 

webquest, video oyunları, simülasyonlar ve öğrenme yönetim sistemlerinin 

öğretmenler tarafından kullanılması, bu öğrencilerin bireysel öğrenimini 

geliştirmektedir. Bununla birlikte, üstün zekâlı öğrenciler okullarında kendi ilgi 

alanlarıyla ilgilenen akademik akranlarını bulmakta güçlük çekebilirler. Teknoloji 

sayesinde dünyanın her yanından kendileriyle benzer ilgi alanlarına sahip 

diğerleriyle birlikte aynı organizasyonda ve araştırma takımlarında ortak hedefler 

doğrultusunda bağlantı kurup işbirliğiyle çalışabilirler (Johnson ve Johnson, 2010; 

Jurkovic, 2012). Diğer kişilerle iletişime geçme onlar için temel ve doğal bir 

ihtiyaçtır (November, 2010).  
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Eğitimciler, öğretim ortamını farklılaştırmada işte bu doğal iletişim 

ihtiyacından ilham alarak 21. yüzyılın gereği teknolojiyi öğretim ortamına katan 

bireyin ihtiyaçlarına yönelik çözümler üreten ve öğrenmeyi destekleyen karma 

öğrenme yaklaşımından yararlanabilirler.   

Karma Öğrenme Yaklaşımı 

Karma öğrenmede temel amaç, birden fazla eğitim tekniğinin 

avantajlarından aynı anda faydalanarak eğitimin kalitesini artırırken maliyetini 

azaltmaktır. Karma öğrenmede, çevrim içi eğitimin güçlü yönleri, yüz yüze 

eğitimin güçlü yönleri ile tamamlanabilmektedir. Bu nedenle karma öğrenme 

yaklaşımlarının amacı, bilgiye çevrim içi erişim ile yüz yüze etkileşim arasındaki 

uyumlu dengeyi bulmaktır (Osguthorpe ve Graham, 2003).  

Balaban ve Tüysüz’e (2011) göre karma öğrenme ortamında; öğrenenler 

belirli bir takvim çerçevesinde düzenli olarak ya da aralıklarla yüz yüze derslere 

devam ederken sınıf dışına çıktıklarında da web tabanlı öğretimle sunulan öğrenme 

materyalleri ile desteklenmektedirler. Bu durumda, öğrenciler en temel öğrenme 

kazanımlarını elde ederken bilgisayar tabanlı destek sayesinde ihtiyaçlarına uygun 

hız ve karmaşıklıkta dersleri takip ederek ne sıkılma ne de umutsuzluğa kapılıp 

vazgeçme tehlikelerini yaşamaktadırlar. Bu yöntem, her türlü teknolojinin 

kullanıldığı, geleneksel ve bilişim teknolojileri uygulamalarının harmanlandığı bir 

yaklaşımdır (Aytaç ve Altunçekiç, 2012). 

Karma öğrenme yönteminin en önemli özelliği, yeteneklerin geliştirilmesi 

ve yeni yeteneklere sahip olmak için değişik metotların, stratejilerin ve 

yaklaşımların kullanılmasıdır. Karma öğrenme yönteminde, başarılı öğretmenler 

öğrenmeyi desteklemek için birden fazla tekniği kullanırken, benzer şekilde başarılı 

öğrenciler öğrenmek için birden fazla tekniğin avantajlarından yararlanmaktadır. 

Karma öğrenme yönteminin bu aşamadaki özelliği, değişik öğrenme tarzlarına 

ulaşabilmek için farklı yöntemleri harmanlıyor olmasıdır (Marsh, 2012).  

Bailey ve diğerleri (2012), karma öğrenmenin özelliklerini; öğrenmeyi 

bireyselleştirmeye yardım etmek, kişisel gelişim potansiyeli sunmak, öğrenci 

katılımını ve motivasyonunu yükseltmek, online testlere ve materyallere kolay 

erişim sağlamak, kaynakları ve zamanı daha verimli kullanmak, öğretmenlerin 

etkisini artırmak, çalışma şartlarının geliştirilmesine yardımcı olmak, materyal 
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maliyetlerini düşürmek, öğrenci ve velilerin öğrenme uygulamalarına adapte 

olmalarını kolaylaştırmak ve dijital ortamların faydalarından yararlanmak olarak 

sıralamaktadır.  

Karma öğrenme yöntemini kullanan hem öğrenciler hem de öğretmenler, 

yüz yüze öğrenmenin sahip olduğu bazı dezavantajların bilgisayar tabanlı öğrenme 

ile giderilebileceği ve bilgisayar tabanlı öğrenmenin sahip olduğu bazı olumsuz 

özelliklerin de yüz yüze öğrenme ile giderilebileceğini ifade etmektedirler (Uluyol 

ve Karadeniz, 2009; Tomlinson ve Whittaker, 2013). İnternet kullanımıyla 

öğrenciler bilgiye ve kaynağına kolaylıkla erişebilmektedir. Stanford ve Tennesse 

Üniversiteleri’ndeki araştırmacılar, karma öğrenme yönteminin geleneksel öğretim 

ve e-öğrenme yöntemlerinin herbirinden daha etkili ve verimli olduğunu 

saptamışlardır (Singh, 2003). 

Karma öğrenme yöntemi bazı hedeflere ulaşmayı kolaylaştırmaktadır. 

Karma öğrenme yönteminin ulaşmayı kolaylaştırdığı altı hedef;  

1. Pedagojik Zenginlik: Değişik eğitim olasılıklarının karma eğitim 

kapsamında başarılı bir biçimde harmanlanmasıdır. 

2. Bilgiye Erişim: Karma öğrenme sayesinde istenilen bilgilerin 

istenilen zamanda kolayca elde edilebilmesidir. 

3. Sosyal Etkileşim: Birbirine uzak olan öğrenci ve öğretmenlerin 

kolaylıkla iletişime geçebilmesi, materyal alışverişi yapabilmesi ya da 

diğer iletişim yollarına erişebilmeleridir. 

4. Öğrenen Kontrolü: Öğrenci amaçlarının öğrenci tarafından daha 

kolay kontrol altında tutulması ve öğretmenlerin öğrencilere daha 

kolay yardımcı olmaları. 

5. Maliyet Etkinliği: İyi planlanmış bir karma öğrenme ile birçok 

maliyet en aza indirilebilmektedir. 

6. Revizyon: Maliyetlerin az olması ve kaynakların daha verimli bir 

şekilde kullanılması nedeniyle gerekli görüldüğünde değişikliklerin 

daha kolay yapılabilmesidir (Osguthorpe ve Graham, 2003; 

Vasudevan, 2013). 

Üstün yeteneklilerin eğitimiyle ilgili fen eğitim modellerine bakıldığında; 

bu modellerin büyük bir bölümünde etkileşimli, öğrencinin aktif olduğu, bireysel 

Karma Öğrenme Yöntemi İle Farklılaştırılmış Öğretim Ortamının...



14

eğitimin temel alındığı ve bu modellerin en son aşamasını küçük gruplarla çalışma 

veya bireysel proje çalışmalarının yer aldığı söylenebilir. Bu durum üstün 

yeteneklilerin eğitim sürecinde hedeflenen performans düzeyinin yakalanabilmesi 

için eğitim teknolojilerine önem verilmesine dikkat çekmektedir. İleri düzeydeki 

birçok ülke, üstün yeteneklilerin eğitimi sürecinde, eğitim teknolojilerini aktif 

olarak kullanmaktadırlar (Diffly, 2002).  

Teknolojiye kolay erişim, değişik yapılara sahip öğrencilerin bulunması ve 

benzeri durumlar fen eğitiminde de klasik “derste konu anlatımı” yapmanın 

desteklenmesini gerekli kılmaktadır. Diğer bir ifadeyle, fen eğitiminde öğretmenin 

dersi kendi başına anlatması yeterli olmayabilir. Bu durumla karma öğrenim ile fen 

dersleri desteklenmelidir (Watson, 2008). Bugünün bilgisayar teknolojileri 

sayesinde, öğrenciler, nerede doğmuş ya da hangi okula gidiyor olurlarsa olsunlar 

bilgiye erişimleri oldukça kolaydır (Larrson ve Murray, 2007). Karma öğrenme için 

hazırlanmış ve fen derslerinde kullanılması uygun olan materyallerin öğrencilere 

tanıtılması, fen derslerinde öğrencinin tarzına ve ihtiyacına uygun imkânlar 

sunacaktır. Bunun yanında, yeterli görsel ve işitsel materyallerin eğlenceli bir 

biçimde sunulabiliyor olması öğrenmenin kalıcı olmasını sağlarken öğrencinin daha 

verimli çalışmasını da sağlayacaktır (Chandra ve Darrell, 2009). 

Türk Eğitim Sistemi’nde benimsenen yapılandırmacı yöntemin karma 

öğrenmenin mantığıyla uyumlu olabilmesinden dolayı Türk Eğitim Sistemi, karma 

öğrenmenin uygulanabileceği bir yaklaşımdır. Bilindiği üzere, yöntem olarak 

yapılandırmacılığın benimsendiği bir eğitim sisteminde farklı öğretim 

yöntemlerinin kullanılması normal karşılanmaktadır. Bu durum da bilgi sunum 

yolları, yüz yüze eğitim metotları, uzaktan eğitim uygulamaları ve bireysel öğrenme 

metotları çeşitliliği ile karma öğrenmenin kullanılmasını kolaylaştırabilir. 

Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Günümüzde öğrenci olan bir birey, yirmi birinci yüzyıl global 

dünyasındaki yolculuğunda proje çalışmaları için bilgisayarı kolaylıkla 

kullanabilecek, internette çok hızlı gezinebilecek, elektronik posta iletimi ve 

uzmanlarla skype üzerinden video görüşmelerini aynı zamanda yapabilecek, 

bireysel ya da takım çalışmalarında işbirlikçi yöntemle powerpoint sunumlar, 

animasyon, simülasyon, videolar, web siteleri ve dijital ürün dosyalarını yaratıcı 
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düşünme, eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerine dayalı olarak 

oluşturabilecek ve elde ettiği bulgularla ve ürünleri yine teknolojiden yararlanarak 

ilgili kişilere, alan uzmanlarına sunabilecek yetkinliğe sahip olmalıdır.  

Aytaç ve Altınçekiç (2012) özellikle son dönemlerde sıklıkla kullanılmaya 

başlanan karma öğrenme uygulanmasıyla ilgili olarak yapılan araştırmalarda 

örneklem grubunda daha çok yükseköğretim kademesindeki öğrenciler ve 

öğretmenlerin yer aldığını ifade etmektedirler. Üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilere 

yönelik yapılan mevcut çalışmanın, uygulanan karma öğrenme yöntemi kullanılarak 

farklılaştırılmış öğretim tasarımına ilişkin elde edilecek sonuçlar doğrultusunda 

eğitimcilere ve üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin kimya eğitimine yönelik farklı 

öğretim ortamları geliştirilmesi konusunda yeni fikirler ve tartışma alanları 

yaratması açısından önemli olacağı beklenmektedir. 

Bu çalışmanın amacı; karma öğrenme yöntemi kullanılarak farklılaştırılmış 

öğretim tasarımının, üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin akademik başarılarına 

etkisini incelemektir. Bu temel amaç kapsamında çalışmanın problem cümlesi 

“Karma öğretim tasarımıyla öğretim yapılan deney grubunun akademik başarı testi 

sontest toplam puanları ile öğretmenin ders işleyiş sürecine araştırmacı tarafından 

herhangi bir müdahalenin yapılmadığı kontrol grubunun akademik başarı testi 

sontest toplam (anlama, uygulama, analiz, değerlendirme ve yaratma) puanları 

arasında anlamlı bir fark var mıdır?” şeklinde belirlenmiştir. 

Yöntem 

Çalışmada; deneysel yöntemin “kontrol gruplu öntest-sontest” modeli 

kullanılmıştır. Öntest-sontest kontrol gruplu modelde, yansız belirleme ile 

oluşturulmuş iki grup bulunmaktadır. Bunlardan biri deney, öteki kontrol grubu 

olarak kullanılır. Her iki grupta da deney öncesi ve deney sonrası ölçmeler yapılır 

(Karasar, 2005). Mevcut araştırmanın çalışma grupları, Raven İleri Düzeyde 

İlerleyen Matrisler Testi ve Akademik Başarı Testi öntest puanlarına göre random-

yansız atama yoluyla deney ve kontrol grubu olarak atanmıştır. Çalışmada 

kullanılan kontrol gruplu öntest-sontest deney deseninin simgesel görünümü Tablo 

1’de verilmiştir. 
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Tablo 1: Kontrol Gruplu ÖnTest-SonTest Deney Deseni Simgesel Görünümü 
 

Gruplar Öntest Uygulama Sontest 

           G1    
 

ABT 
RIDMT 

Karma Öğrenme 
Modeline Uygun 

Öğretim 

ABT 
 

              G2 ABT 
RIDMT 

Müdahale 
Edilmeyen 
Öğretim 

ABT 
 

G1:  Deney Grubu, G2:  Kontrol Grubu, RIDMT: Raven İleri Düzeyde İlerleyen Matrisler Testi, ABT: 
Akademik Başarı Testi 

 
Evren-Örneklem 
Deneysel desen ile çalışılan bu araştırmada evren ve örneklem tayinine 

gidilmemiştir. Araştırmanın çalışma grubu, 2011-2012 öğretim yılında, İstanbul 

İli’nde bir vakıf okulunun Fen Lisesi bölümünün 10. sınıf düzeyindeki iki şubesinde 

öğrenim gören on yedisi deney grubunda ve on yedisi kontrol grubunda olmak 

üzere toplam otuz dört üstün zekâlı ve yetenekli öğrenciden oluşturmuştur. 

Öğrenciler yansız atama yoluyla deney ve kontrol grubuna atanmıştır.  

Araştırmaya katılan üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilere ait frekans (f) ve 

yüzde (%) dağılımları Tablo 2’de verilmiştir. 
Tablo 2: Araştırmaya Katılan Öğrencilere Ait Frekans(f) ve Yüzde(%) Dağılımları 

 
Deney ve Kontrol Gruplarının Denklik İşlemleri  
Çalışmanın deney ve kontrol gruplarının zekâ testi toplam puanları ve 

akademik başarı testi öntest toplam puanlarına göre denkliklerine ilişkin işlemler 

aşağıda açıklanmıştır. 

Deney ve Kontrol Gruplarının Zekâ Testi Toplam Puanlarına Göre 
Denkliği 

Öğrencilerin üstünlüklerinin belirlenmesi için Raven İleri Düzeyde 

İlerleyen Matrisler Testi Esas Kısmı (Raven ve diğerleri, 1998) uygulanmış ve 

uzman görüşü alınarak testin sonuçları değerlendirilmiştir. Deney ve kontrol 

Gruplar         Frekans(f)          Yüzde(%) 

Deney 17 50 

Kontrol 17 50 

Toplam 34 100 
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gruplarının zekâ testi toplam puanları açısından denkliklerini belirlemek üzere 

grupların zekâ testi toplam puanları arasındaki farkın anlamlılığını test etmeye 

yönelik önce t-testinin varsayımlarından normalliğin karşılanıp karşılanmadığı 

kontrol edilmiştir. Normal dağılımın test edilmesinde özellikle küçük gruplar için 

güvenilir değerler veren Shapiro-Wilks istatistiğine bakılmıştır (Tabachnickve 

Fidell, 2000; Coakes ve Steed, 1997). Sonuçlar Tablo 3’te gösterilmektedir. 

Tablo 3: Deney ve Kontrol Gruplarının Zekâ Testi Toplam Puanlarının  
Shapiro-Wilks  Normallik Testi Sonuçları 

 

Grup 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

      Statistic         df       Sig. 
                    

Statistic  df   Sig. 

Deney ,170        17 ,200* ,941 17 ,332 

Kontrol ,150        17 ,200* ,952 17 ,490 
 

  
Deney ve kontrol grupları zekâ testi toplam puanları dağılımının 

normalliğine ilişkin bir gösterge olan (Tabachnickve Fidell, 2000; Coakes ve Steed, 

1997) Shapiro-Wilk istatistiğine bakıldığında, p değerlerinin tümünün .05’ten 

büyük olduğu görülmektedir. Bu durumda dağılım normal olduğundan grupların 

zekâ testi toplam puanları arasındaki farkın anlamlılığını ve grupların zekâ testi 

toplam puanlarına göre denkliğini test etmek için analize t-testi ile devam 

edilmiştir. 
 

Tablo 4: Deney ve Kontrol Gruplarının Zekâ Testi Toplam Puanlarına Göre  

T-Testi Sonuçları 

Tablo 4’teki analiz sonuçlarına bakıldığında deney ve kontrol grubu 

öğrencilerinin zekâ testi toplam puanlarının anlamlı şekilde farklılaşıp 

farklılaşmadığını belirlemek üzere yapılan t-testi sonucunda grupların zekâ puanları 

arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır (t(32)=0,615, p>.05). Bu sonuç her iki 

Grup N Xort S sd t p 
 

Deney 17 30,88 2,058 32 0,615 .543 
 

Kontrol 17 30,47 1,841    
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grubun zekâ testi toplam puanları açısından birbirine denk kabul edilebileceğini 

göstermektedir.  

Deney ve Kontrol Gruplarının Akademik Başarı Testi Öntest Toplam 
Puanlarına Göre Denkliği 

Her iki gruba araştırmacı tarafından oluşturulan akademik başarı testi, 

öntest ve sontest olarak uygulanmıştır. Grupların akademik başarı öntest toplam 

puanları açısından denkliklerini belirlemek üzere deney ve kontrol gruplarının 

akademik başarı testi öntest toplam puanları arasındaki farkın anlamlılığını test 

etmeye yönelik önce t-testinin varsayımlarından normalliğin karşılanıp 

karşılanmadığı kontrol edilmiştir. Normal dağılımın test edilmesinde özellikle 

küçük gruplar için güvenilir değerler veren Shapiro-Wilks istatistiğine bakılmıştır 

(Tabachnickve Fidell,2000; Coakes ve Steed, 1997). Sonuçlar Tablo 5’ te 

gösterilmektedir. 

 
Tablo 5: Deney ve Kontrol Gruplarının Akademik Başarı Testi Öntest Toplam Puanlarının 

Shapiro-Wilks Normallik Testi Sonuçları 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Grup Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Deney ,132 17 ,200* ,951 17 ,469 

Kontrol ,142 17 ,200* ,919 17 ,142 

 
Deney ve kontrol grupları akademik başarı testi öntest toplam puanlarının 

dağılımının normalliğine ilişkin bir gösterge olan (Tabachnick ve Fidell,2000; 

Coakes ve Steed, 1997) Shapiro-Wilk istatistiğine bakıldığında, p değerlerinin 

tümünün .05’ten büyük olduğu görülmektedir. Bu durumda dağılım normal 

olduğundan grupların akademik başarı testi öntest toplam puanları arasındaki farkın 

anlamlılığını ve grupların akademik başarı testi öntest toplam puanlarına göre 

denkliğini test etmek için analize t-testi ile devam edilmiştir. 
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Tablo 6: Deney ve Kontrol Gruplarının Akademik Başarı Testi Öntest Toplam Puanlarına 
Göre T-Testi Sonuçları 

 
Tablo 6’daki analiz sonuçlarına bakıldığında deney ve kontrol grubu 

öğrencilerinin akademik başarı testi öntest toplam puanlarının anlamlı şekilde 

farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek üzere yapılan t-testi sonucunda grupların 

akademik başarı testi öntest toplam puanları arasında anlamlı bir fark 

bulunmamıştır. (t(32)=0,134, p>.05). Bu sonuç her iki grubun akademik başarı testi 

öntest toplam puanları açısından birbirine denk kabul edilebileceğini 

göstermektedir.  

Deney ve Kontrol Gruplarındaki Uygulamalar 

Çağımızda teknolojideki gelişmelerin her geçen gün hızlanması ve internet 

kullanımının yaşantının doğal bir parçası haline gelmesi bilgiye kısa sürede 

ulaşmayı sağlamaktadır. İşte bu bağlamda, bu araştırmada, öğretme-öğrenme 

sürecinde geleneksel olarak kullanılan yüz yüze öğrenme yaklaşımı ile 

bilgisayar/web destekli öğrenme yaklaşımının karışımı olan karma öğrenme 

yöntemi işe koşularak öğretim programında sürecin farklılaştırılmasına gidilmiştir. 

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2011-2012 öğretim yılı 10. sınıf kimya dersi öğretim 

programının “Maddenin Halleri” ünitesinin kazanımları incelenmiştir. Söz konusu 

ünitenin kazanımları içerisinde Bloom Taksonomisi’nin değerlendirme ve yaratma 

üst düzey düşünme becerilerini harekete geçirecek kazanıma rastlanmamıştır. Bu 

nedenle mevcut kazanımlar revize edilmiş Bloom Taksonomisi’nin anlama, 

uygulama, analiz, değerlendirme, yaratma gibi üst düzey düşünme becerilerini 

harekete geçirecek şekilde farklılaştırılmıştır. Her iki grupta işlenen dersin öğretim 

programının içeriği aynıdır.  

Karma öğrenme yöntemini temel alan bu öğretim tasarımı sürecinde gerek 

sınıf içi gerekse çevrimiçi etkinlik ve uygulamalarla deney grubundaki üstün zekâlı 

ve yetenekli öğrencilerin akademik başarı düzeyini yükseltme hedeflenmiştir. 

Uygulama süresince deney grubundaki dersler sınıf içinde yüz yüze, kimya 

Grup N Xort S sd     t    p 

Deney 17 19,06 6,571 32 0,134 .894 

Kontrol 17 19,35 6,184    
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laboratuvarında, bilişim laboratuvarında, okulda, evde veya herhangi bir yerde 

Moodle, Facebook ve Skype üzerinden işlenirken öğretmen MEB Kimya 10. sınıf 

kitabı (Dursun, M. F., Gülbay, İ. ve diğerleri, 2010), test kitapları, yaprak testler, 

videolar ve animasyonlar kullanmıştır. 

Deney grubu olarak belirlenen sınıfta 10. sınıf kimya dersi “Maddenin 

Halleri” ünitesi, karma öğrenme yöntemi kullanılarak farklılaştırılmış bir öğretim 

tasarımında araştırmacı tarafından işlenmiştir. Kontrol grubu olarak belirlenen 

sınıfta ise aynı ünite, öğretmenin öğrenme-öğretim sürecine araştırmacı tarafından 

herhangi bir müdahalenin olmadığı ortamda işlenmiştir. 

Kontrol grubu olarak belirlenen sınıfta dersler, öğretmenin ders işleyiş 

sürecine araştırmacı tarafından herhangi bir müdahalenin olmadığı ortamda, sekiz 

hafta süresince işlenmiştir. Öğretmenin hazırladığı haftalık ders programlarına 

araştırmacı tarafından müdahale edilmemiş ve dersler öğretmen tarafından sınıf 

ortamında ve kimya laboratuvarında yüz yüze işlenirken MEB Kimya 10. sınıf 

kitabı, test kitapları ve yaprak testler kullanılmıştır. Araştırmacı, kontrol grubundaki 

derslerin işlenmesi sırasında gözlemci olarak sınıfta bulunmuştur.  

Veri Toplama Araçları 

Çalışmada araştırmacı tarafından hazırlanan akademik başarı testi 

kullanılmıştır. Her iki gruptaki öğrencilerin üstün yetenekli olup olmadıklarını 

belirlemek amacıyla Raven İlerleyen Matrisler Testi uygulanmış ve uzman görüşü 

alınarak testin sonucu değerlendirilmiştir. Verilerin toplanmasında kullanılan 

akademik başarı testinin oluşturulması ve diğer testlerin özelliklerine, 

uygulanmalarına ve değerlendirilmelerine ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir. 

  Raven İleri Düzeyde İlerleyen Matrisler Testi Esas Kısmı 

Raven İleri Düzeyde İlerleyen Matrisler Testi alıştırma kısmı ve esas kısım 

olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Alıştırma kısmında on iki, esas kısımda 

otuz altı soru yer almakta ve sorular her iki kısımda da sonlara doğru gidildikçe 

zorlaşmaktadır. Raven İleri Düzeyde İlerleyen Matrisler Testi, Spearman’ın Zekâ 

Kuramı’na göre, kişilerin genel zekâsını (“g” faktörünü) ölçmek amacıyla 

geliştirilmiş bir testtir (Akt. Yakmacı, 2002). Yakmacı (2002), Türkiye’de 10. 

sınıflar için Raven İleri Düzeyde İlerleyen Matrisler Testi Normları ve “Üstün 
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Yeteneklilerin Belirlenmesinde Yardımcı Yeni Bir Yaklaşım: Dabrowski’nin Aşırı 

Duyarlılık Alanları” adlı doktora tezini çalışmıştır. 

Kimya Akademik Başarı Testi 

Çalışmada, akademik başarı testinin hazırlanması amacıyla konuya ilişkin 

pek çok sayıda yayın incelenmiştir. Araştırmacı tarafından hazırlanan bu akademik 

başarı testinde öğrencilerden  “Maddenin Halleri” ünitesine ilişkin sorulara cevap 

vermeleri istenmiştir. Akademik başarı testi, öntest ve sontest şeklinde, deneysel 

işlemin başında ve sonunda olmak üzere öğrencilere iki kez uygulanmıştır. Testin 

uygulaması sırasında hazır bulunan araştırmacı, öğrencilere testin çözümü için 50 

dakika süre vermiştir. “Maddenin Halleri” ünitesine ilişkin Akademik Başarı Testi 

her bir kazanıma iki soru denk gelecek şekilde otuz altı çoktan seçmeli ve dört açık 

uçlu sorudan oluşmaktadır. Akademik Başarı Testi’nin geçerlilik Crombach Alfa 

değeri 0.77 dir.  

Verilerin Toplanması 

 Veriler; 2011-2012 öğretim yılı ikinci döneminde 10. sınıf “Maddenin 

Halleri” kapsamında sekiz haftalık uygulama sürecinin bir hafta öncesinde deney ve 

kontrol gruplarındaki öğrencilerin zekâ değerlerini ölçmek için Raven İleri 

Düzeyde İlerleyen Matrisler Testi, öntest olarak araştırmacı tarafından hazırlanan 

Akademik Başarı Testi kullanılarak toplanmıştır. Deney grubu olarak belirlenen 

sınıfta 10. sınıf kimya dersi‘’Maddenin Halleri’’ ünitesi, karma öğrenme yöntemi 

kullanılarak farklılaştırılmış bir öğretim tasarımında araştırmacı tarafından ve 

kontrol grubu olarak belirlenen sınıfta ise aynı ünite, öğretmenin ders işleyiş 

sürecine araştırmacı tarafından herhangi bir müdahalenin olmadığı ortamda sekiz 

hafta sürecinde işlenmiştir. Takip eden dokuzuncu hafta içinde; her iki gruba 

sontest olarak yine kimya dersine yönelik Akademik Başarı Testi kullanılarak 

veriler toplanmıştır. 

 Verilerin Çözümlenmesi 

Verilerin çözümlenmesi aşamasında gerçekleştirilen tüm istatistik analizler 

istatistik programında gerçekleştirilmiştir. Ölçeklerden ve akademik başarı 

testinden alınan puanların deney ve kontrol grupları için normal dağılıma uygun 

olup olmadıkları Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro-Wilk testleriyle incelenmiştir. 

Gruptaki kişi sayısı 50 kişiden küçük olduğu durumunda Kosmogorov-Smirnov 

Karma Öğrenme Yöntemi İle Farklılaştırılmış Öğretim Ortamının...



22

yerine ve Shapiro-Wilk testi sonuçlarının dikkate alınması önerilir (Tabachnik ve 

Fidell, 2000; Coakes ve Steed, 1997). Bu nedenle normallik dağılımı hakkında 

karar vermek için Shapiro-Wilk testi dikkate alınmıştır. Deney ve kontrol grupları 

akademik başarı testi öntest toplam puanlarının dağılımlarının normalliklerine 

ilişkin Shapiro-Wilk Testi sonuçlarının anlamlılık düzeylerine (p) bakıldığında, p 

değerlerinin .05’ten büyük olduğu görülmüştür ki bu durum puanların normal 

dağıldığını göstermektedir. Deney ve kontrol gruplarının akademik başarı testi 

öntest toplam puanları açısından denkliğini ispatlamak üzere t testi yapılmıştır. t-

testi, iki örneklem grubu arasında ortalamalar açısından fark olup olmadığını 

araştırmak için kullanılır. t-testi bir gruptaki ortalamanın diğer gruptaki ortalamadan 

önemli derecede farklı olup olmadığını belirler (Kalaycı, 2008). t-testi anlamlılık 

düzeyi olarak p<.05 değeri alınmıştır.  

Bulgular 

Çalışmanın problem cümlesi “Karma öğretim tasarımıyla öğretim yapılan 

deney grubunun akademik başarı testi sontest toplam puanları ile öğretmenin ders 

işleyiş sürecine araştırmacı tarafından herhangi bir müdahalenin yapılmadığı 

kontrol grubunun akademik başarı testi sontest toplam(anlama, uygulama, analiz, 

değerlendirme ve yaratma) puanları arasında anlamlı bir fark var mıdır?” 

şeklindeydi. 

Deney ve kontrol grubuna ait akademik başarı testi sontest toplam 

puanlarının t-testi sonuçları Tablo 7’de verilmiştir.  

Tablo 7: Deney ve Kontrol Gruplarının Akademik Başarı Testi Sontest Toplam Puanlarının 
T-Testi Sonuçları 
 

Grup  N Xort S sd t P 

Deney  
Kontrol  

17 
17 

36,47 
29,88 

10,754 
3,982 

32 2,369 .024 

 
Tablo 7’de görüldüğü gibi karma öğretim tasarımıyla öğretim yapılan 

öğrencilerin akademik başarı testi sontest toplam puanları ortalaması (36,47), 

öğretmenin ders işleyiş sürecine araştırmacı tarafından herhangi bir müdahalenin 

yapılmadığı öğretim tasarımıyla öğretim yapılan öğrencilerinkinden (29,88) daha 

yüksektir. Aradaki farkın anlamlı olup olmadığını test etmek için yapılan t testine 
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göre anlamlılık değeri p=0,024 tür. Yani karma öğretim tasarımıyla öğretim yapılan 

grubun akademik başarı testi sontest toplam puanları ile öğretmenin ders işleyiş 

sürecine araştırmacı tarafından herhangi bir müdahalenin yapılmadığı grubun 

akademik başarı testi sontest toplam (anlama, uygulama, analiz, değerlendirme ve 

yaratma) puanları arasında anlamlı bir fark vardır (t(32)=2,369, p<.05). 

Akademik başarı testi öntest toplam puanlarında anlamlı bir farklılık 

bulunmamasına rağmen akademik başarı testi sontest toplam puanlarının anlamlı 

farklılık göstermesine dayanarak karma öğrenme yöntemiyle farklılaştırılmış 

öğretim tasarımının, üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin akademik başarıları 

üzerinde, öğretmenin ders işleyiş sürecine araştırmacı tarafından herhangi bir 

müdahalenin yapılmadığı öğretim tasarımına göre daha etkili olduğu söylenebilir.  

Tartışma ve Sonuç 

Mevcut çalışmada, MEB öğretim programına ilaveten üstün zekâlı 

çocukların ilgisini çekebilecek bilgiler seçilerek bu öğrencilerin özel ihtiyaçlarını 

karşılamaya yönelik olarak öğretim tasarımının içeriğine alınmıştır. Mevcut 

çalışmada, karma öğretim tasarımıyla öğretim yapılan deney grubundaki 

öğrencilere uygulama sürecinde her dersin başlangıcında bilimsel tarih sürecinde 

gazlar konusunun incelenmeye başlandığı döneme ait klasik müzik eserleri 

dinletilmiş ve grup veya bağımsız çalışma ortamlarında müziğin düşük sesle 

yayınlanmasına öğrencilerin talepleri üzerine devam edilmiştir. Araştırmacı, klasik 

müziğin zihinsel uyanıklık ve rahatlama yarattığını, öğretim ortamında kullanılan 

müziğin öğrenmeyi olumlu yönde etkilediği (Cengiz, 2004; Akt. Yaman, 2014) 

bilgisine istinaden müziği kimya dersi öğretim tasarımına almıştır. Yine 

araştırmacı, Spencer’in (2006) yaptığı bir çalışmasında, kokunun hatırlama ve 

öğrenme üzerinde etkili olduğunu tespitine istinaden gazların yayılma hızı 

kavramının çalışılacağı gün sınıfa getirdiği farklı parfüm şişelerinden aynı oranda 

sıkmış ve öğrenciler de parfüm kokularının hissedilme sürelerinin farklılıklarının 

sebepleri üzerine tartışmışlardır. Akademik başarının artırılmasına yönelik yapılan 

bu uygulamalar deney ve kontrol gruplarının akademik başarı sontest puanlarında 

deney grubu öğrencileri lehine anlamlı fark çıkmasının sebeplerinden biri olabilir.  

Mevcut çalışmada, karma öğretim tasarımıyla öğretim yapılan deney 

grubundaki öğrenciler, uygulama sürecinde bloglar kullanmışlardır. Bu çalışmada 
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da blog kullanımının öğrencilerin akademik başarılarını arttırdığı söylenebilir. Bu 

durumu destekleyen bir çalışma Halic ve diğerleri (2010) tarafından 67 öğrencinin 

yer aldığı teknoloji destekli bir çalışmadır. Çalışma sonucunda araştırmacılar blog 

kullanımının öğrencilerin öğrenmelerini geliştirdiğini ifade etmektedirler. Karma 

öğretim tasarımıyla öğretim yapılan gruptaki öğrenciler, akademik başarılarının 

arttırılmasına yönelik uygulama süresince sürekli olarak öğretmenleri tarafından 

üniteyle ilgili kendilerine yollanan mesajlara cevap yazıp öğretmenlerinden 

dönütler almışlardır. Bu çalışmadaki mesajlaşmaların öğrencilerin akademik 

başarılarını arttırdığı söylenebilir. Bu durum Gerber ve diğerlerinin (2008), anlamlı 

içerikli mesajlaşmaların öğrenciler tarafından kabul gördüğü yine aktivite ve 

mesajlaşmaların öğrencilerin öğrenme performansları üzerinde olumlu etkisi olduğu 

sonucuna vardıkları çalışmalarıyla tutarlılık göstermektedir.  

Karma öğretim tasarımıyla öğretim yapılan gruptaki öğrencilerin 

senaryolar yazma, kimya dersine yönelik günlükler tutma ve arkadaşlarıyla sürekli 

işbirliği içinde çalışma, tartışma odalarında akran ve öğretmenleriyle fikir 

alışverişinde bulunma gibi aktivitelerle akademik başarılarını arttırdıkları 

söylenebilir. Shibley’e (2009) göre karma öğrenme kapsamında yapılan faaliyetler 

öğrencilerin Bloom Taksonomisi’nin tüm aşamalarını geliştirmektedir. Tuckman da 

(2002) teknoloji ve geleneksel yöntemle uygulama yaptığı iki farklı sınıftaki 

öğrencilerin akademik başarılarına ilişkin çalışmasında teknolojinin entegre edildiği 

sınıftaki öğrencilerin akademik başarılarının geleneksel yöntemle öğrenim gören 

öğrencilerinkinden yüksek olduğunu ifade etmektedir.  

Tennessee Üniversitesi’nde MBA (İşletme Yüksek Lisansı) programının 

verilmesi esnasında iyi tasarlanmış karma öğrenme uygulaması sonucunda 

öğrencilerin başarı seviyelerinin %10 oranında arttığı belirlenmiştir (Singh, 2003). 

Farklı öğrenme etkinlikleriyle desteklenmiş, harmanlanmış öğrenme ortamlarının 

tasarlanması öğrenciler üzerinde olumlu etki gösterecek geleneksel sınıf 

öğretiminin ve e-öğrenmenin olumlu yönlerini ön plana çıkaracak ve öğrencilerin 

öğrenmelerine, gelişimlerine katkı sağlayacaktır (Karaman ve diğerleri, 2011; Usta, 

2007; Ünsal, 2007).  

Alanyazın incelendiğinde mevcut çalışmanın sonuçlarıyla tutarlılık 

gösteren, karma öğrenme yöntemiyle farklılaştırılmış öğretimin üstün zekalı 
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öğrencilerin de akademik başarılarını arttırdığına ilişkin çalışmalar vardır. Bu 

çalışmalardan biri de Thomson’ın (2010) üçüncü ve on ikinci sınıflarda öğrenim 

gören ve akademik yönden üstün olan 65 öğrencinin yer aldığı çalışmasıdır. Bu 

çalışmasında Thomson (2010) üstün zekâlı öğrenciler ve onların öğretmenleri ile 

yapılan görüşmelere dayanarak online derslerle farklılaştırılmış öğretim ortamının 

öğrencilerin öğrenme hızlarını, öğrenme süreçlerini, öz denetimlerini kontrol 

edebilmelerinin yanı sıra üstünlerin ihtiyaçlarına yönelik özelliklerinin olduğunu 

ifade etmektedir.  

Yine bir başka çalışmada Altıntaş ve Özdemir de (2014) yirmi yedi tane 

üstün zekâlı öğrencilerle yaptıkları kontrol gruplu öntest-sontest deneme modeli 

çalışmalarında teknolojiye dayalı farklılaştırılmış öğretim programı 

uygulamışlardır. Deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin uygulama öncesi 

akademik başarı puanları arasında anlamlı fark bulunmadığını uygulama sonrasında 

ise deney ve kontrol grubu öğrencilerinin akademik başarı sontest puanları arasında 

deney grubu lehine anlamlı fark olduğunu belirtmişlerdir.  

Bloom Taksonomisi’nde bilişsel hedeflerin aşamaları, bir merdiven 

basamağı gibidir. Bilgi aşamasından yaratma aşamasına gidildikçe öğrenme 

karmaşıklaşır ve zorlaşır. Taksonomideki basamaklar basitten karmaşığa, kolaydan 

zora, somuttan soyuta doğru bir sıra izlemekte ve her bir basamak, birbirinin 

önkoşulu olma özelliği taşımaktadır. Bloom Taksonomisinde altı bilişsel basamak; 

hatırlama, anlama, uygulama, çözümleme, değerlendirme ve yaratma sırasında 

kendi içinde aşamalı şekilde karmaşıklaşır (Anderson ve Krathwohl, 2010). 

Akademik başarı testi öntest toplam puanları açısından denk oldukları 

söylenen deney ve kontrol gruplarının akademik başarı testi sontest toplam 

puanlarının anlamlı farklılık göstermesine ilişkin karma öğrenme yönteminin 

farklılık yarattığı ve bir bütün olarak değerlendirildiğinde hiyerarşik sırayla anlama, 

uygulama, analiz, değerlendirme ve yaratma yeteneklerini geliştirdiği söylenebilir. 

Ki bu durum öğretim programının farklılaştırılmasının öğrencilerin akademik 

başarılarını artırdığına ilişkin başka araştırmalarının bulgularıyla tutarlılık 

göstermektedir (McSheffrey ve Hoge, 1992; Hallinan ve Kubitschek, 1999; 

Simpkins, Mastropieri ve Scruggs, 2009).  
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ÖZET 
 

 Günümüzde özellikle sosyal bilimler alanında nicel araştırmadan çok nitel 

araştırmalar gözlenmektedir. Ancak araştırmacıların nitel araştırmalar konusunda yeterince 

donanımlı olmadıkları görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, nitel veri analizinin bilgisayar 

programları aracılığıyla nasıl yapılacağının betimlenmesi ve genç araştırmacılara 

tanıtılmasıdır. Nitel veri analizi, daha çok gözlem ve görüşme gibi veri toplama yöntem ve 

teknikleri ile elde edilen verilerin bilgisayar aracılığıyla düzenlendiği, kategorilere ayrıldığı, 

temaların keşfedildiği ve sonuçta tüm bu sürecin raporlaştırıldığı etkinlikler toplamıdır. Nitel 

veri analizinde temel amaç, sosyal gerçekliğin içerisinde gizil olarak bekleyen bilginin gün 

yüzüne çıkartılmasıdır. Bu süreçte araştırmacı kendi öznelliğini işe koşmakta ve sosyal 

gerçeği tümevarımcı bir yöntemle örmektedir. Çalışmada nitel veri analizinin bilgisayar 

programları aracılığıyla nasıl daha sağlıklı yapılabileceği irdelenmiş, günümüzde 

kullanılmakta olan bazı bilgisayar programlarının araştırmacılara tanıtılmasına ağırlık 

verilmiştir.  
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Using Computer Programs in Qualitative Data Analysis 
 
 

ABSTRACT 
 

In today’s world, there is more qualitative research than quantitative research 

observed especially in social sciences. However, it is also observed that researchers are not 

fully equipped with doing qualitative research. The objective of this study is to describe how 

to do qualitative data analysis by way of computer programs and to introduce it to young 

researchers. Qualitative data analysis is the sum of procedures in which qualitative data are 

collected through data collection techniques such as observation and interview and are 

categorized by way of computers as wells as themes are discovered, and ultimately where the 

entire process is reported. The main objective in qualitative data analysis is to unearth the 

data waiting to be found in the social construct. In this process the researcher uses their own 

subjectivity and builds the social construct using inductive methodology. In the study, the 

question of how to do a more effective qualitative data analysis using computer programs is 

investigated and the focus is on introducing some computer programs to researchers.  

Key Words: Qualitative Analysis, Qualitative Data, Computer Programs and Qualitative 

Data Analysis 
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 Giriş  
 Ülkemizde, tüm eleştirilere karşın hala nicel araştırma yöntem ve 

tekniklerinin araştırmacılar tarafından yoğun olarak kullanılmaya devam edilmekte 

olması biraz da nitel araştırma konusunun iyi bilinmemesinden kaynaklanıyor gibi 

görünmektedir. Bu düşünceyle kaleme alınan bu makalenin özellikle genç 

araştırmacılara faydalı olacağı umulmaktadır.  

 Nitel araştırma, kendi doğal akışı içindeki sosyal hayatın incelenmesine 

yoğunlaşır. Sosyal yaşamın zenginliği ve karmaşıklığı sosyal hayata dair farklı 

bakış açıları ve çözümleme türleri olduğu, dolayısıyla da nitel verilerin 

çözümlenmesinde çok çeşitli bakış açıları ile uygulamaların olduğu anlamına gelir. 

Birçok farklı teknik vardır. Çünkü açıklanacak birçok soru ve genel gerçekliğin 

derinlemesine incelenecek birçok yönü vardır. Bu farklı teknikler genellikle 

birbirine bağlı, birbiri ile örtüşen ve birbirini tamamlayan niteliğe sahiptir. Kimi kez 

ise uzlaşmaz çiftler gibi birbirlerini dışlarlar. Nitel araştırma, çözümleme 

tekniklerinin bir deposu gibidir ve nitel veri bütününe farklı yönleri aydınlatan 

birden çok teknik uygulanabilir (Punc, 2011, s.188). 

Nitel araştırmada veri analizi; çeşitlilik, yaratıcılık ve esneklik anlamına 

gelir. Her nitel araştırma farklı birtakım özellikler taşır ve veri analizinde bir takım 

yeni yaklaşımları gerektirir. Bu nedenle araştırmacının gerek araştırmanın gerekse 

toplanan verilerin özelliklerinden yola çıkarak ve var olan veri analiz yöntemlerini 

gözden geçirerek kendi araştırması için bir veri analiz planı geliştirmesi beklenir 

(Yıldırım ve Şimşek, 2011, s.221). Nitel veri analizi henüz tam anlamıyla 

standartlaşmış süreçler içermemektedir.  Araştırmacıların benimsedikleri ontolojik, 

epistemolojik ve metodolojik yaklaşımların farklılığına paralel olarak nitel verileri 

analiz etme tarzları farklılaşabilmektedir. Nitel veri analizine ilişkin yaklaşımlar 

analiz amacının ne olduğu noktasında da farklılaşmaktadır. Buna göre nitel veri 

analizinin amacı; betimleme, anlama, yorumlama ve açıklama biçiminde 

sıralanmaktadır. Nitel veri analizinde anlama, merkezi hedef olmasına rağmen, 

bunun gerçekleştirilmesi için kimi betimlemeyi öne çıkarmakta, kimi nitel 

analizcinin betimlemenin yanı sıra açıklama yapmaya da yönelebileceğini ya da 

yönelmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Ancak, genel olarak şu söylenebilir ki, nitel 

araştırmacıların tümü için betimleme çok önemli bir yere sahiptir. Bunlar nitel 
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araştırmanın Geertz (1973)’in adlandırmasıyla yoğun betimlemeye yöneldiğini 

kabul ederler. Glaser ve Strauss (1967)’un alansal yaklaşımı (gömülü teori) 

analizde eksiksiz, tam betimlemenin önemini vurgular. Alanda yerleşik (grounded) 

teori inşa etmenin yolu bu tarz bir betimlemeden geçmektedir. Kimi nitel 

araştırmacılar ise, nitel veri analizi için betimlemenin yanı sıra açıklama yapmanın 

önemini de vurgulamaktadırlar. Hatta nitel araştırmalardaki yoğun betimlemenin 

incelenen olay ya da durumların niçin öyle olduklarının anlaşılması ve 

açıklanmasında gerekli derin enformasyonu sağladığını ileri sürmektedirler. Bunun 

yanı sıra, Miles ve Huberman (1984; 1994) açıklama yapmaya imkan verecek 

biçimde nitel veri analizinde gösterimlere (matrisler, tablolar) yer verilebileceğini 

belirtmektedir (Kuş, 2006, s. 6-12;15-16). 

Strauss (1987), nitel araştırmada veri analiz yöntemlerinin standart hale 

getirilemeyeceğini ve veri analizini standartlaştırmanın nitel araştırmacıyı 

sınırlandıracağını vurgulamaktadır. Standartlaştırılmış veri analizinin araştırma 

yoluyla eldeki verilere uygun, zengin ve derinlemesine sonuçlar elde edilmesini 

olumsuz yönde etkileyeceğini dile getirmektedir. Benzer bir biçimde Coffey ve 

Atkinson (1996), veri analiz sürecinin kapsamlı ve sistematik olması gerektiğini 

ancak bu süreci her araştırma için geçerli olabilecek standart bir süreç haline 

getirmenin mümkün olamayacağını belirtmektedir (Akt. Yıldırım ve Şimşek, 2011, 

s.221).  

Nitel veriler, toplumsal yaşamdaki insanlar, eylemler ve olayları tarif ya da 

temsil eden metin, yazılı kelimeler, cümlecikler veya semboller biçimindedir. Nitel 

araştırmacılar, seyrek olarak istatistiksel analiz kullanır. Veri analizleri sistematik 

ve mantıksal açıdan titiz ancak nicel veya istatistiksel analizden farklı bir biçimde 

olabilir. Nitel araştırma çoğu zaman tümevarımsaldır. Araştırmacılar bir projeye 

başlarken veri analizinin özelliklerini nadiren bilir. Nitel araştırmacılar, örüntüler ya 

da ilişkileri bir araştırma projesinin başlarında hala veri toplarken arar. Erken veri 

analizinin sonuçları sonraki veri toplamaya kılavuzluk eder.  

Nitel araştırmacılar ampirik kanıtlarla soyut kavramları harmanlayıp yeni 

kavramlar ve kuram yaratırlar. Bir nitel analizci bir hipotezi test etmek yerine bir 

kuram, genelleme ya da yorumun akla yatkın olduğunu göstermek için kanıtları 

örnekleyebilir ya da nitelendirebilir. Nitel analiz, matematik ve istatistik kaynaklı 
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geniş, sağlam bir formel bilgi temeline dayanmaz. Veriler görece kesinlikten uzak, 

dağınık ve bağlama dayalıdır. Ayrıca birden fazla anlam içerebilir. Bu bir 

dezavantaj olarak görülmemektedir.  

 Nitel açıklamalar son derece imkansız yahut makul olabilir. Araştırmacı 

bazı kuramsal açıklamaları elemek ve diğerlerinin akla yatkınlığını artırmak için 

destekleyici kanıtlar sağlar. Nitel analiz, geniş bir kanıtlar dizisinin bir açıklamaya 

ters düştüğünü göstererek o açıklamayı eleyebilir. Veriler birden fazla açıklamayı 

destekleyebilir; ancak bütün açıklamalar onunla tutarlı olmayacaktır. Daha az 

makul açıklamaları elemenin yanı sıra; nitel veri analizi bir olaylar dizisini ya da bir 

sürecin basamaklarını doğrulamaya yardımcı olur. Bu zaman sırası değişkenler 

arasında ilintiler bulmanın temelidir ve nedensel argümanları destekler. 

 Bazı nitel araştırmacılar nerdeyse tümüyle betimleyicidir ve kuramsal 

analizden kaçınır. Genel olarak en iyisi kuramları ve kavramları açık hale 

getirmektir. Araştırmacının sağladığı analitik bir yorum ya da kuram olmadan nitel 

araştırma okuyucuları kendi günlük sorgulanmadan kabul edilmiş fikirlerini 

kullanabilir. Bu sağduyu çerçevesi baskın kültürel değerlerden kaynaklanan örtük 

varsayımlar, önyargılar, etno merkezcilik ve yanlış tanımlanmış kavramlar içeriyor 

olabilir (Neuman, 2012, s.659-662).  

 Veri toplamada olduğu gibi, nitel araştırmanın analizi ve sunumu 

araştırmada kullanılan belirli nitel yönteme bağlıdır. Veri analizi ve sonuçların 

sunulmasına ilişkin üç genel araç, ayrıntılı betimleme, temalar ve ilişkiler ile 

yorumlardır (Heppner, vd., 2013, s.322). Wolcott (1994), veri analizinde toplanan 

verilerin özgün formuna mümkün olduğu kadar sadık kalarak ve gerektiğinde 

araştırmaya katılan bireylerin söylediklerinden doğrudan alıntı yaparak betimsel bir 

yaklaşımla verileri okuyucuya sunmak (betimleme), birinci yaklaşımı (betimleme) 

da içeren bir biçimde bazı nedensel ve açıklayıcı sonuçlara ulaşmak amacıyla 

sistematik analiz yapmak ve araştırmacının birinci ile ikinci yaklaşımı temel alıp 

buna ek olarak veri analizi sürecine kendi yorumlarını da dahil etmesi 

(araştırmacının yorumu) şeklinde üç temel yol önermektedir. Gerek Wolcott’un 

sınıflaması, gerekse alan yazındaki diğer sınıflamalar, veri analizinde her 

araştırmacı için önemli olan üç temel kavramın betimleme, analiz ve yorumlama 

olduğunu vurgulamaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2011, s.221-222). 
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  Nitel araştırma yapmaya ilişkin birçok farklı yaklaşım bulunmakla 

birlikte, nitel veri analizinin tam olarak neyi temsil ettiği, hangi süreçlere, işlemlere 

dayandığı konusunda nicel veri analizindeki gibi kesin ve detaylı talimatlar 

bulunmamaktadır. Sonuç olarak, nitel veri analizi hangi uslamlama tarzı temelinde 

yürütülürse yürütülsün, tüm nitel veri analizi türleri ortaklaşa biçimde temel analitik 

süreçleri içermektedir. Bu durumda, farklı yaklaşımlara rağmen nitel veri analizinde 

ortak olan temel analitik süreçleri ayırt etmek mümkündür. Her ne türde olursa 

olsun tüm nitel veri analizi türlerinde ortak biçimde paylaşılan temel analitik 

süreçler, kategoriler oluşturma (sınıflandırma), kategorileri atama, ilintilendirme ve 

bağlantılar kurma olmak üzere dört grupta toplanmaktadır (Kuş, 2006, s.20-34).   

Kategorileri Oluşturma (Sınıflandırma) 

 Bu aşamada araştırmacı, verileri benzerlik ve farklılıklarına göre kümelere 

ayırır. Bu işlem sırasında kategoriler oluşturulur ya da mevcut kategorilerden 

yararlanılır. Sınıflandırmanın daha ileri aşamalarında alt kategoriler oluşturulur. 

Kategorileri Atama 

 Pratikte kategorileştirme, veri parçalarının bir bağlamdan (orijinal veriler) 

başka bir bağlama (kategoriye atanan veriler) aktarımını içerir. Veri parçaları 

kopyalanır ve bu kopya uygun kategoriye dahil edilir. Bu sürecin mekanik yönleri 

oldukça basittir. Metin içinden ilgili veri parçasını almak ve bunu ilgili kategoriye 

atamak biçiminde gerçekleştirilir. Verilerin kategorilere atanması, verilere 

sistematik biçimde birim birim gitmeyi ve veri parçalarının nasıl kategori edilmesi 

gerektiğine karar vermeyi içermektedir. Verilerin kategorilere atanması sürecinde 

kronolojik bir sıra izlenebilir. Bazı durumlarda, doğrudan verilerin kendisi bu tür 

bir kronolojiye sahip olabilir.  

İlintilendirme 

 Kategorilerdeki ve alt kategorilerdeki veri parçalarını ve kategorileri 

birbirleriyle ilintilendirmektir. Veriler arasında ilintiler oluşturulması, sadece 

formal değil fakat aynı zamanda özsel ilişkileri de içerir. Formel ilişkiler şeylerin 

benzerlik ve farklılık çerçevesinde nasıl ilişkili oldukları ile ilgili iken özsel 

ilişkiler, şeylerin nasıl etkileştikleri ile ilgilidir. Etkileşim yoluyla bağlantılı olan 

şeylerin benzer olmaları gerekmez.  
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Bağlantılar Kurma  

 Bu aşamada araştırmacı, mevcut kategoriler ve kavramlar arasında 

araştırma amaçları çerçevesinde bağlantılar kurmaya çalışır.  Dinamikleri analiz 

etme yolu, verilerdeki kategorilerin düzenli birliklerinden bağlantılar çıkarsamaktır. 

Parçalanan verilerin tekrar bir biçimde bir araya getirilmesi gereklidir. Daha önce 

veriler arasında oluşturulmuş olunan ilintiler burada araştırmacıya yardımcı 

olacaktır. Bağlantılandırma anlayışına nasıl sahip olunduğu, ilintileri gözlemleme 

ve deneyimlemede dayanılan akıl yürütmede ve bunların nasıl işletildiklerinde 

yerleşiktir. İlintiler, gündelik yaşamda deneyimlenen olaylar arasında 

mekanizmaları bağlantılandırmanın bir türü olarak görülebilir.  

 Nitel araştırmalarda gözlem, görüşme ya da dokümanlar yoluyla elde 

edilen veriler ya betimsel yolla ya da içerik analizi yoluyla incelenmekte ve 

çözümlenmektedir. Nitel araştırmada analiz, niteliksel verileri organize etme, belli 

gruplara ayırma, örüntüleri araştırma, önemli noktaları belirleme ve bunlara dayalı 

olarak söyleneceklere karar vermeyi içerir (Demir, 2008, s.144). Strauss ve Corbin 

(1990), betimsel analiz ve içerik analizi olmak üzere iki veri analiz süreci 

önermektedir.  

Betimsel Analiz 

Bu yaklaşıma göre elde edilen veriler, daha önceden belirlenen temalara 

göre özetlenir ve yorumlanır. Veriler araştırma sorularının ortaya koyduğu temalara 

göre düzenlenebileceği gibi görüşme ve gözlem süreçlerinde kullanılan sorular ya 

da boyutlar dikkate alınarak da sunulabilir. Betimsel analizde görüşülen ya da 

gözlenen bireylerin görüşlerini çarpıcı bir biçimde yansıtmak amacıyla doğrudan 

alıntılara sık sık yer verilir. Bu tür bir analizde amaç, elde edilen bulguları 

düzenlenmiş ve yorumlanmış bir biçimde okuyucuya sunmaktır. Bu amaçla elde 

edilen veriler önce sistematik ve açık bir biçimde betimlenir. Daha sonra yapılan bu 

betimlemeler açıklanır ve yorumlanır, neden sonuç ilişkileri irdelenir ve birtakım 

sonuçlara ulaşılır. Ortaya çıkan temaların ilişkilendirilmesi, anlamlandırılması ve 

ilişkiye yönelik tahminlerde bulunulması da araştırmacının yapacağı yorumların 

boyutları arasında yer alabilir. Betimsel analiz içerik analizine göre daha 

yüzeyseldir ve daha çok araştırmanın kavramsal yapısının önceden açık biçimde 

belirlendiği araştırmalarda kullanılır. Doğrudan alıntılara sık yer verilir. Betimsel 
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analiz için bir çerçeve oluşturma, tematik çerçeveye göre verilerin işlenmesi, 

bulguların tanımlanması ve bulguların yorumlanması olmak üzere dört aşamadan 

oluşur (Yıldırım ve Şimşek, 201, s.223-224). 

İçerik Analiz 

 1941 yılında literatüre giren içerik çözümlemesi kavramının yaratıcısının 

H. Lasswell olduğu kabul edilmektedir. İçerik analizi, çok çeşitli söylemlere 

uygulanan birtakım metodolojik amaç ve tekniklerin bütünü olarak tanımlanabilir. 

İçerik analizi adı altında toplanan bu araç ve teknikler, her şeyden önce kontrollü 

bir yorum çabası olarak ve genelde tümdengelime dayalı bir okuma aracı olarak 

nitelendirebilirler. Söz konusu okuma sınırları belirlenmiş söylem örneklerinin 

çözümlenmesi esasına dayanmaktadır. 

 İçerik analizi teknikleri, bir söylemi anlamada ve yorumlamada, öznel 

etkenlerden kurtulmayı sağlamak amacını taşımaktadır. Okuyucunun bilgisine 

sezgisine, tutumlarına, değerlerine ve referans çerçevesine bağlı, kolayca ve 

otomatik bir şekilde yapılmış yorumuna karşı, nesnel okuma ilkeleri getirmektedir. 

Söylemin görünen, kolayca yakalanan, sergilenmiş ve ilk bakışta algılanan içeriği 

yerine, gizli, üstü örtülü içeriğini ortaya çıkarmayı sağlamaktadır. Dolayısıyla içerik 

analizi, bireyi görünmeden etkileyen öğelerin belirlenmesine yönelik ikinci bir 

okumadır. Bu anlamda içerik analizi, bir tür etkileşim psikanalizini ve iletileni 

algılama sanatını andırmaktadır. Söz konusu okuma, okuyanı önyargılarında 

onaylayan, ilk duygularında rahatlatan, ideolojik, politik ve kültürel kanaatlerini 

pekiştiren bir okuma değil; ona gerçekten de yeni bir şeyler öğreten, onu yeni bir 

şeylerin önüne koyan bir okumadır (Bilgin, 2006, s.1). 

 İçerik analizi, insan davranışlarını ve doğasını belirleme üzerinde doğrudan 

olmayan yollarla çalışmaya imkan tanıyan bir tekniktir. İçerik analizi özellikle 

sosyal bilimler alanında sıklıkla kullanılan en önemli tekniklerden biridir. İçerik 

analizi, belirli kurallara dayalı kodlamalarla bir metnin bazı sözcüklerinin daha 

küçük içerik kategorileri ile özetlendiği sistematik, yinelenebilir bir teknik olarak 

tanımlanır. Bir mesajın belli özelliklerinin objektif ve sistematik bir şekilde 

tanınmasına yönelik çıkarımların yapıldığı bir tekniktir. İçerik analizi metin veya 

metinlerden oluşan bir kümenin içindeki belli kelimelerin veya kavramların 

varlığını belirlemeye yönelik yapılır. Araştırmacılar bu kelime ve kavramların 
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varlığını, anlamlarını ve ilişkilerini belirler ve analiz ederek metinlerdeki mesaja 

ilişkin çıkarımlarda bulunurlar.  

İçerik analizi yalnızca metinler üzerinde kullanılan bir teknik değildir. 

Öğrenci resimleri gibi görsellerin ve televizyon programları, çekimlerin 

incelenmesinde de kullanılır. Metinler yalnızca kitap, kitap bölümü, mektup, 

tarihsel dokümanlar, gazete başlıkları ve yazıları gibi düşünülmemelidir. 

Görüşmeler; tartışmalar, konuşmalar, sohbetler, tiyatro gösterileri içerik analizi 

tekniği kullanılarak incelenebilir (Büyüköztürk,vd., 2013, s.240-241). 

 İçerik analizinde; incelenen konuya bağlı olarak; frekans analizi, 

kategorisel analiz, değerlendirici analiz ve olumsallık ya da ilişki analizi olmak 

üzere çeşitli teknikler kullanılır. İçerik analizi kapsamında kullanılan bazı özel 

analiz teknikleri de vardır. Bunlar; kapalılık göstergesi, vokabülerin zenginliği, 

flesch göstergesi, bilgisayarla analiz olarak ifade edilmektedir (Bilgin, 2006, s.18-

27). İçerik analizi, toplanan verilerin derinlemesine analiz edilmesini gerektirir ve 

önceden belirgin olmayan temaların ve boyutların ortaya çıkarılmasına olanak tanır. 

Verileri derin işleme tabi tutma vardır. Amaç, verileri açıklayabilecek kavramlara, 

ilişkilere ulaşmaktır. Tümevarımcı analiz-kuram oluşturma, kodlama, kavramlar ile 

kategori (tema) ler içerik analizinin temel kavramlar ve birimlerini oluşturur. İçerik 

analizi, görüşme, gözlem veya dokümanlar yoluyla elde edilen nitel araştırma 

verilerinin işlenmesinde bazı aşamalar kullanılır. Nitel araştırma veriler, verilerin 

kodlanması (daha önce belirlenmiş kavramlara göre yapılan kodlama, verilerden 

çıkarılan kavramlara göre yapılan kodlama, genel bir çerçeve içinde yapılan 

kodlama), temaların bulunması, verilerin kodlara ve temalara göre düzenlenmesi ve 

tanımlanması ve bulguların yorumlanması olmak üzere dört aşamada analiz edilir 

(Yıldırım ve Şimşek, 2011, s.223). 

1.Verilerin Kodlanması: İçerik analizinin ilk aşaması verilerin 

kodlanmasıdır. Bu aşamada elde edilen bilgiler incelenerek, anlamlı bölümlere 

ayrılmaya ve her bölümün kavramsal olarak ne anlam ifade ettiği bulunmaya 

çalışılır. Kendi içinde anlamlı bir bütün oluşturan bu bölümler, araştırmacı 

tarafından isimlendirilir. Diğer bir değişle kodlanır. Verilerin kodlanması nitel 

verilerin düzenlenmesinde önemli bir kolaylık sağlar. Kodlamada kullanılan 

kavramlar araştırmacının kendisinden, okuduğu alan yazından ya da verinin içinden 
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gelebilir.  Araştırmanın amacı çerçevesinde, yoğun bir veri seti ile çalışan 

araştırmacının, seçici olabilmesi ve araştırmanın temel soruları çerçevesinde 

kodlama işlemini yürütebilmesi, araştırmanın geçerli sonuçlara ulaşması için 

gereklidir. Birden fazla araştırmacının veri analizinde birlikte çalıştığı durumlarda, 

kodlama güvenirliğine ilişkin bir çalışma yapmak gerekir. Bu durumda 

araştırmacılar, aynı veri setlerini kodlar ve ortaya çıkan kodlama benzerliklerini 

farklılıklarını sayısal olarak karşılaştırarak bir kodlama yüzdesine ulaşırlar. Bu tür 

çalışmalarda en az % 70 düzeyinde bir güvenirlik yüzdesine ulaşmak gerekir. 

Araştırmada yardımcı araştırmacının da kodladığı verilerin tutarlılığı “Görüş 

Birliği/( Görüş Birliği+ Görüş Ayrılığı) x 100” formülü kullanılarak hesaplanır 

(Miles ve Huberman, 1994).  

2.Temaların Bulunması: Toplanan verilerin kodlanması ve bu kodlara 

göre sınıflandırılması yeterli değildir. İlk aşamada ortaya çıkan kodlardan yola 

çıkarak verileri, genel düzeyde açıklayabilen ve kodları belirli kategoriler altında 

toplayabilen temaların bulunması gerekmektedir. Temaların bulunması için önce 

kodlar biraraya getirilir ve incelenir. Kodlar arasındaki ortak yönler bulunmaya 

çalışılır. Bu bir anlamda tematik kodlama işlemidir ve toplanan verilerin kodlar 

aracılığı ile kategorize edilmesidir. Önceden kuramsal çerçevesi iyi çizilmiş bir 

araştırmada ise, temaların en azından bir bölümünün bu kuramsal çerçeveye göre 

önceden belirlenmesi mümkündür.  

3.Verilerin Kodlara ve Temalara Göre Düzenlenmesi ve 

Tanımlanması: Tematik kodlama aşamasını, verilerin ortaya çıkan kodlara ve 

temalara göre düzenlenmesi aşaması takip eder. İlk aşamadaki ayrıntılı kodlama 

ikinci aşamadaki tematik kodlama sonucunda, araştırmacı topladığı verileri 

düzenleyebileceği bir sistem oluşturur. Üçüncü aşamada ise araştırmacı, bu sisteme 

göre elde edilen verileri düzenler ve bu şekilde belirli olgulara göre verileri 

tanımlamak ve yorumlamak mümkün olabilir. 

4.Bulguların Tanımlanması ve Yorumlanması: Ayrıntılı biçimde 

tanımlanan ve sunulan bulguların araştırmacı tarafından yorumlanması ve bazı 

sonuçların çıkarılması bu son aşamada yapılır. Toplanan verilerin açıklanmasında 

anlamlandırılmasında yardımcı olabilecek araştırmacının görüş ve yorumları nitel 

araştırmada önemli bir yer tutar. Araştırmacı son aşamada topladığı verilere anlam 
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kazandırmak ve bulgular arasındaki ilişkileri açıklamak, neden-sonuç ilişkileri 

kurmak, bulgulardan birtakım sonuçlar çıkarmak ve elde edilen sonuçların önemine 

ilişkin açıklamalar yapmak zorundadır (Yıldırım ve Şimşek, 2011, s.227-238). 

 Diğer nitel analiz biçimleri; alan analizi, göstergebilim, söylem analizi, 

konuşma analizi, etnometodoloji, gömülü kuram çözümlemesi (tematik analiz), 

anlatı (öykü) çözümlemesi, belge ve metin çözümlemesi şeklinde sıralanmaktadır. 

Erken veri analizi (veri toplarken yapılan analiz), hatırlatıcı not yazma, analitik 

dosyalar oluşturma, ilk kodlama şemaları, aylık raporlar, kontrolün devamlılığını 

sağlamak şeklindeki adımları içermektedir. Sonraki veri analizi (veriler 

toplandıktan sonra yapılan analiz ise kod madenine giriş) olarak ifade edilmektedir 

ve açık (sabit) kodlama, eksensel (kuramsal-aksiyal) kodlama ve seçici (asli, 

selektif) kodlama olmak üzere üç tür kodlamayı esas alacak şekilde 

gerçekleştirilmektedir (Glesne, 2013, s.256-268). 

  Nitel Veri Analizinde Geçerlik, Güvenilirlik ve Genellenebilirlik   

 Araştırmacıların epistemolojik duruşları çerçevesinde nitel veri analizine 

ilişkin yaklaşımlar, geçerlik ve güvenilirlik konularında farklı görüşler ileri 

sürmektedirler. Geçerlik, nitel araştırmaların meşruluğu üzerine tartışmalarda 

merkezi bir konu olmuştur. Özellikle, nicel ve deneysel yaklaşım taraftarları, nicel 

ölçüm, çeşitli geçerlik tehditlerine karsı açık kontroller ve ön hipotezlerin biçimsel 

testi gibi geçerliği güvence altına alan standart araçların yokluğunu 

eleştirmektedirler. Dolayısıyla nicel araştırmalarda kullanılan ölçütlerden farklı olsa 

da nitel araştırmalarda da geçerlik için ölçütler ortaya konulabilir. Maxwell, beş 

geniş anlama kategorisine karşılık gelen beş geçerlik tipi belirler. Bunlar, betimsel 

geçerlik, yorumlayıcı geçerlik, teorik geçerlik, genellenebilirlik ve değerlendirici 

geçerliktir.  

 Genellenebilirlik konusunda da nitel araştırmacıların duruşları farklılık 

göstermektedir. Buna göre, örneğin Denzin genellenebilirliği bir hedef olarak 

açıkça reddeder. Ancak nitel araştırmacılar arasında analiz üzerine ilgi ile beraber 

genellenebilirlik konusuna ilgi de artmıştır. Schofield, genellenebilirliğe ilginin 

artmasını, nicel ve nitel metodolojiler arasındaki yakınlaşmaya da bağlamaktadır. 

Nitel araştırmacılar arasında genellenebilirliğe ilgi artsa da bunun, klasik dış 

geçerlik anlayışından farklı olduğunu belirtir. Dolayısıyla, yeni bir genellenebilirlik 
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kavramlaştırması yönünde çabalar mevcuttur. Bu temelde bir kesim, mevcut nitel 

çalışmaların sentezlemesi aracılığıyla genelliğin kazanılması yolları üzerinde 

durmuştur. Örneğin, Noblit ve Hare (1988) Meta Etnografi’ yi önermişlerdir. Lucas 

(1974), Yin ve Heald (1975) ise vaka survey metodunu önermişlerdir. Ragin (1987) 

ise, Boolean cebirini kullanan alternatif bir nitel çalışmaları sentezleme yolu 

önermiştir. Schofield (2002), nitel araştırmacıların farklı kavramlaştırmaları olsa da 

paylaştıkları ortak görüşler olduğunu belirtir. Birincisi, evrensel olarak uygulanan 

yasalar üretme bağlamında bir genellenebilirlik nitel araştırma için yararlı bir amaç 

değildir. İkincisi, genel yasalara varma anlamında genellemenin reddi, bir 

durumdaki çalışmaların diğer bir duruma ilişkin yargılarda bulunmaya yararlı 

olmasını reddetmek anlamına gelmemektedir. Üçüncü olarak, genellenebilirlik için 

yoğun betimleme temel önemde görülmektedir. Miles ve Huberman (1994) ise, 

nitel araştırmalarda en yararlı olan genellenebilirliğin, örneklemden evrene değil 

fakat analitik genelleme olduğunu belirtmektedirler (Akt. Kuş, 2006, s.12-15). 

 Nitel Verilerin Sayısallaştırılması 

 Nitel verilerin sayısallaştırılması ise basit yüzde hesapları ve sözcük sıklık 

hesapları olmak üzere iki yöntemle gerçekleştirilir. Nitel verinin 

sayısallaştırılmasındaki amaçlar güvenirliği (üç tür güvenirlik: değişmezlik, 

tekrarlanabilirlik ve isabet) ve geçerliği artırmak, yanlılığı azaltmak, karşılaştırma 

yapmak ve tekrar sınamaya olanak vermek şeklinde sıralanmaktadır (Yıldırım ve 

Şimşek, 2011, s.242-243).  

Nitel Veri Analizinde Kullanılan Bigisayar Programları 

 Bilgisayarlar, nicel veri işlemede bir devrim yaratmıştır. Nitel 

araştırmacılar kelimelerle çalıştıkları ve gizil değişkenleri olmadığı için onlara 

kelime işlemci dışındaki uygulamaları etkili bir biçimde kullanmak başlangıçta zor 

görünmüştür. Bilgisayarlar yaşamda daha yaygın olmaya başlayınca ve kullanımı 

daha kolay olan yazılımlar geliştirilince nitel araştırmacılar araştırma sürecinde 

düzenli olarak bilgisayar yardımına başvurmuşlardır. Nitel araştırmacılar 

bilgisayarları öncelikle veri toplama, yönetme, sınıflandırma ve sunma amacıyla 

yardımcı bir araç olarak kullanmıştır. Ancak bilgisayarların yeni veri kaynakları 

olmanın yanı sıra giderek çalışmalarını paylaşacakları güçlü ve heyecan verici 

araçlar olduğu fark edilmektedir (Glesne, 2013, s. 282). 
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 Nitel araştırmalarda, nicel araştırmalardan farklı olarak bolluk kanunları 

geçerlidir. Hatta bu bolluk zaman zaman araştırmacıların veriler içerisinde 

boğulmasına yol açabilir. Örneğin, bir devlet başkanının son bir yıl içerisinde belirli 

bir konuda yapmış olduğu konuşmalar basın yayın organlarının arşivleri 

kullanılarak kolaylıkla derlenebilir. Ancak iş bu konuşmaları analiz etmeye 

geldiğinde işler başlangıçta olduğu gibi yürümez. Benzer şekilde farklı konuda 

yazılan makaleleri farklı veri tabanlarını kullanarak kuramsal bir çerçeve 

oluşturmak hiç de kolay değildir. Her iki durumda da verileri derlemek için kartlar 

oluşturmak, bu kartlara kaynak bilgilerini ve notlarını kaydetmek, yapılan 

kodlamalara referans vermek ve bunları araştırmanın başında belirlenecek 

çerçeveye uygun olarak sınıflandırmak gerekir. Fakat elle yapılan işlemler zaman 

alıcı olduğu kadar pratik de değildir (Baş ve Akturan, 2013, s.127). 

Bilgisayarlar, ilk aşamalardan biri olan katılımcı seçimi de dahil olmak 

üzere nitel araştırmanın hemen her aşamasında önemli rol oynayabilir. Araştırma 

alanında gerçekleşen etkinliklerin kaydını tutmaya yardımcı olabilir. Bilgisayarda 

toplanan verilerin tarihini, yerini, zamanını, görüşülen kişileri ve gözlenen 

durumları kaydetmek için formlar geliştirilebilir. Bu yolla sadece veri toplama 

sürecinin kaydı tutulmaz aynı zamanda veri toplama sürecindeki sürenin kiminle, 

nerede, ne zaman olduğu görülebileceğinden veri toplamadaki boşluklar da ortaya 

çıkar. Elle hazırlanan belgelerde olduğu gibi araştırmacının bilgisayarda hazırladığı 

formlarda da katılımcıların kimliklerini gizli tutması ve verileri saklaması gerekir. 

Bilgisayarlar dosyanın neresinde olursa olsun gerçek isimleri kod isimlerle 

değiştirmeyi kolaylaştırır. Bilgisayara erişim için bir şifre kullanılabilir ve böylece 

gizlilik temin edilebilir. 

Bilgisayarlar alan notlarını, görüşme dökümlerini ve gözlem kayıtlarını 

sistematik olarak kaydetmede kullanılabilir. Bazı araştırmacılar, araştırma sürecinde 

gözlem ve görüşme kayıtlarını doğrudan yanlarında taşıdıkları dizüstü 

bilgisayarlarına kaydederler. Bilgisayar kullanımı veri analizinin anlaşılır olmasını 

sağlar ve analizin nasıl yapıldığının açıklanmasına katkıda bulunur. Bilgisayara 

kayıtlı veriler üzerinden analiz yapmak elle yapmaktan daha kolaydır. Bilgisayar 

sınıflama, kaynak gösterme, sayma, kodlama ve veri sunumuna yardımcı olabilir. 
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Kelime işlemci, veri tabanı, grafik, elektronik tablolar ve nitel araştırma yazılımları 

gibi çeşitli türlerdeki programlar nitel araştırma sürecinde kullanılabilir.   

Bilgisayarlar yazma ve yazılanları düzenleme sürecini kolaylaştırır. 

Kaydedilmiş ya da analiz edilmiş veriler dosyalardan alınarak tekrar yazmak 

zorunda kalmadan büyük bölümler halinde başka yerlere taşınabilir. Bilgisayarlar 

aynı zamanda araştırmacılara verilerini hipermetin ve hipermedya biçimlerinde 

sunmalarına olanak sağlar. Bu teknolojilerle okuyucu, metinler, veriler, yazılı 

eserlerle etkileşim halinde olabilir. Alan notlarından görüşme dökümlerine, 

görsellerden yöntemle ilgili notlara kolayca geçiş yapabilir.   

Bilgisayar araştırmacının işini daha az sıkıcı, daha doğru, daha hızlı ve 

daha kapsamlı yapmasına yardımcı olan bir araçtır. Ancak araştırmacının yerine 

düşünemez. Bilgisayara neler gireceğine, ona neler yaptıracağına mekanik olarak 

ortaya çıkan sonuçları nasıl kullanacağına araştırmacının kendisi karar verir. 

Veriler, veriler hakkında düşünceler ve bunlar için gösterilen özen ne kadar iyiyse; 

bilgisayar destekli analizin sağlayacakları da ancak o kadar iyi olur (Glesne, 2013, 

s.282-287). 

Bilgisayarların nitel araştırmalarda araştırmacıya en önemli katkısı veri 

analiz aşamasında ortaya çıkmaktadır. Nitel veri analizi yapan yazılımlar yoluyla 

araştırmacının veri analizi için harcayacağı zamanı ve enerjiyi önemli miktarda 

azaltması mümkündür. Ayrıca bu yazılımların veri analiz sürecini daha açık ve 

sistematik hale getirme veri analizinde süreci daha iyi kontrol etme, yapılan 

kodlamalar gözden geçirme ve gerektiğinde düzeltmeler yapma veri analiz 

sürecinde araştırmacıya esneklik sağlama gibi çeşitli artıları vardır.   

Bilgisayarda çeşitli nitel veri analizi yazılımları yoluyla verilerin 

kodlanması oldukça kolaydır. Kağıt üzerinde sayfanın kenarlarına düşülen 

sözcükler yoluyla yapılan kodlama, bilgisayar yazılımlarında da benzer bir biçimde 

yapılmakta ancak yapılan bu kodları sistematik hale getirme, bu kodlara daha kolay 

ulaşma ve üzerinde düzeltme yapma olanağı sağlaması nedeniyle bilgisayar 

yazılımları araştırmacıya önemli bir kolaylık sağlamaktadır. Kodları saklamak ve 

düzenlemek, başka dosyalarla ilişkilendirmek, bu kodlar yoluyla veri dosyalarında 

tarama yapmak ve verileri kodlara göre yeniden düzenlemek mümkündür. Verilerin 

analizi yoluyla elde edilen kodlardan ve temalardan yola çıkarak sonuçları görsel 
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hale getirme konusunda bilgisayar yazılımları araştırmacıya önemli kolaylıklar 

sağlamaktadır (Yıldım ve Şimşek, 2011, s.250-251). 

Eğitim konularında yapılan çalışmalarda sayısal (kantitatif) ve niteliksel 

(kalitatif) araştırmalar olmak üzere iki ana bilimsel araştırma yaklaşımı 

bulunmaktadır. Bu yaklaşımların arasındaki farklılık, önemli bir yöntembilimsel 

sorun oluşturmaktadır. Bu çalışmada, niteliksel araştırmalarda kullanılan niteliksel 

veri çözümleme yazılımlarının sorunun çözümüne getireceği metodolojik katkılar 

incelenmektedir. Bu tür yazılımlar bütüncül veri çözümlemesi yazılımları olarak da 

bilinmektedir (Birkök, 2008, s.2). 

Wietzman ve Miles, mevcut bilgisayar programlarını beş temel gruba 

ayırırlar:  

a.Metin Soruşturucu Programlar: Veritabanındaki kelime ya da 

cümleleri aramak ve bunları sonraki soruşturmalar için depolamak (saklama) 

konusunda işlevseldir. 

b.Metin Tabanlı Düzenleyiciler: Metin soruşturucu programlara ilave 

olarak, verileri sistematik, organize biçimde düzenlemeye yardımcı olur. 

c.Kodlama ve Geri Çağırma Programları: Verilerin cümleler, satırlar, 

paragraflar gibi anlamlı parçalarına anahtar kelimeler ya da kodlar uygulamayı 

sağlar ve daha sonra bu parçaları kodlar ya da kod kombinasyonları aracılığıyla geri 

çağırmaya olanak verir. 

d.Kod Tabanlı Teori İnşası Programları: Kodlama ve geri çağırma 

özelliklerinin yanı sıra bir kavramsal yapı inşa etme, alıntı ve araştırmacı notu 

(memo) yazma ve hipotezleri formüle edip test etme fonksiyonlarını içerir. 

e.Kavramsal Ağ İnşası Programları: Kategoriler (Node’lar) ve ilintiler 

ağı aracılığıyla kavramsal semalar formüle etmeye ve sınamaya yardımcı olur Nitel 

veri analizine yönelik bilgisayar programları, araştırmacılara/analizciye entelektüel 

olarak anlamlı katkılarda bulunmaktadır. Weitzman ve Miles’ın da belirttikleri gibi 

en iyi program yoktur. Bir kişi için en iyi seçim, önceki bilgisayar ve araştırma 

deneyimine, zamana, eldeki projeye ve planlanan analize bağlıdır. Daha iyi 

program ise, öğrenmesi ve kullanımı kolay olan, esnek ve tam/kesin, tutarlı analize 

olanak verendir. Bu tür programlar araştırmacıyı verilere yakın tutar ve karmaşık 

olanı basitleştirmeksizin anlamasına imkan sunar (Kuş, 2006, s. 45-46). 
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Araştırma Tekniğinin Önemi ve Bilgisayar Yazılımları  

 Genel olarak bilimsel bir tekniğin gelişimi, bir süre sonra yepyeni 

buluşların ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Bunun en büyük örneği, geliştirilen 

tekniklerle bilimsel araştırmaların yapılarak izafiyet teorisinin keşfedilmesidir. Bu 

bağlamda araştırma tekniklerinin gelişimi ve hızla ilerleyen bilgi işlem teknikleri, 

veri çözümlemelerindeki sorunların daha çok üstesinden gelinmesine ve başka türlü 

bulunamayacak olan bilgilerin elde edilmesine yardımcı olmaktadır. Günümüz ile 

kıyaslandığında çok ilkel görünen bilgi işlem teknikleri kendi dönemlerinde büyük 

atılımlar sağlamışlardır. Bu tekniklerden biri, birbirinden çok farklı niteliklerdeki 

verileri bir araya getirerek ortak yönlerinin bulunmasını, işaret ettikleri anlamların 

yorumlanmasını ve böylece genel bir mananın (teorinin) ortaya çıkarılmasını 

sağlayan bilgisayar yazılımlarıdır. Yeni araçların kullanılması, eğitim konusundaki 

bilimsel araştırmalarda büyük gelişmeler sağlayacaktır.  

 Bilgi işlem teknolojisinin gelişmesine paralel olarak tercih edilen araştırma 

tekniğine göre kullanılabilecek çeşitli türlerde ve işlevlere sahip bilgisayar 

yazılımları oluşturulmuş ve günümüzde de çok hızlı bir şekilde geliştirilmektedir. 

Bunları genel bir tasnifle sayısal ve niteliksel veri işleyen yazılımlar olarak iki ana 

gruba ayırmak mümkündür. Geleneksel araştırma yöntemlerinde, veriyi istatistiki 

(sayısal) olarak işleyen yazılımlar oldukça gelişmiş ve yaygınlaşmıştır. Bunlardan 

hemen tüm araştırmacılar tarafından sıklıkla kullanılan ikisi, SPSS ve Excel 

adındaki yazılımlardır.  

Çalışmanın konusu olan niteliksel veri çözümleme yazılımları ise, diğerleri 

kadar yaygın olmamakla birlikte son zamanlarda büyük gelişmeler göstermiş ve 

bilimsel araştırmalarda kullanılan sayısal çözümlemenin de ötesinde, bilimsel bir 

çalışmayı tamamlayan vazgeçilmez temel araçlar olarak kullanılmaktadırlar. Bu 

çalışmada, örnek yazılımların incelenmesinde dikkate alınmış olan temel özellik, 

her tür verilerin nitelikleri bakımından analizlerini yapabilirliktir. Elde edilen 

bilgiye göre, niteliksel veri çözümleme yazılımlarının çok yaygın olarak 

kullanılanlardan bazıları ATLAS.ti, Hyperresearch, Maxqda, N6, Nvivo, Qdaminer, 

Qualrus ve Transana adındaki yazılımlardır (Birkök, 2008, s. 2-3). 1980’lerin 

sonlarından beri nitel bilgisayar programları bulunmakta, metin ve görsel veri 

analizini bilgisayar ortamına aktarmada artarak daha rafine ve faydalı bir hale 
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gelmiş durumdadır. Nitel veri analizinde kullanılan süreç, elle kodlama veya 

bilgisayar kullanma için aynıdır. Araştıran kişi, bir metin kesiti veya bir görüntü 

kesitini tanımlar, bir kod (anahtar, parola)  belirtkesi (etiketi) belirler ve sonra 

veritabanında aynı kod belirtkesine sahip tüm metin kesitleri için arama yapar. Bu 

süreçte kodlama ve kategorilere ayırma işlemini bilgisayar programı değil 

araştırmacı yapar (Creswel, 2007, s.164). 1980’lerden itibaren nitel araştırmaların 

bilgisayar teknolojileriyle ilişkilendirilmeye başlandığı görülmektedir. Nitel 

araştırmalarda kullanılan bilgisayar programları, istatistiksel hesaplamaları yapan 

SPSS gibi, çoğunlukla otomatik olarak veriler üzerinde çalışmamaktadır. Nitel 

araştırmada kullanılan yazılımlar daha çok bir araştırmacının yönlendirmesinde 

süreci kolaylaştıran programlardır. Ancak nitel analizde kullanılan her bir 

programın belli özellikleri öne çıkmakta, yapılan analize, benimsenen araştırma 

yaklaşımına ve verilere göre kullanımı daha uygun olabilmektedir.  

Bütün özellikleri kendi içinde barındıran ve en iyi sayılabilecek tek bir 

programın henüz geliştirilmediği bilinmektedir. Bugün nitel veri analizinde 

yaklaşık yirmi beş kadar bilgisayar programının kullanıldığından söz edilmektedir. 

Nitel verilerin analizinde kullanılan Nvivo programı, Atlas ti, Maxqda, yapılan 

analize, benimsenen araştırma yaklaşımına ve verilere göre kullanımı daha uygun 

olabilmektedir. Bütün özellikleri kendi içinde barındıran ve en iyi sayılabilecek tek 

bir programın henüz geliştirilmediği bilinmektedir (Flick, 2004, s.367, 369).  

Bilgisayar Programlarının İşlevleri 

Analiz sözcüğü pratikte, saha notlarını düzenleme, kodlama, araştırmacı 

notları (memolar) yazma sonuçlar çıkarma, grafiksel haritalandırma ve rapor yazma 

gibi birçok aktiviteyi kapsamaktadır. Araştırmacı, metne kelimeleri ya da cümleleri 

yerleştirme, kelimeleri analiz kategorilerini temsil eden terimlerin sözlüğü ile 

karşılaştırma, kelimelerin listesini yapma ve bunları alfabetikleştirme, referans 

enformasyonunu ekleme, kelime ve cümleleri sayma, ilgili metnin bölümlerini 

işaretleme,  kodlar, anahtar kelimeler ya da yorumlar ekleme, tematik olarak ilişkili 

bölümleri çekip çıkarma ve bir araya toplama gibi yönlendirici etkinliklere girer. 

İşte bunlar, bilgisayarın yararlı olduğu yerlerdir. Bilgisayar destekli nitel veri 

analizi, analiz zamanını kısaltır, gereksiz yükleri azaltır, işlem sırasını daha 

sistematik ve açık hale getirebilir, analizde tamamlanmışlığı ve 
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gelişmişliği/incelmişliği garantiler ve analiz süreçlerinde esnekliğe ve revizyona 

izin verir. Nitel çalışmalarda bilgisayar programı kullanımının işlevsel olduğu 

basamaklar şöyle sıralanabilir (Weitzman ve Miles, 1995): 

1- Sahada notlar tutma, 

2- Saha notlarını yazma-çözümleme, 

3- Düzeltme (Editing):  Doğrulama,  genişletme ya da değiştirme, 

4- Kodlama: Daha sonraki geri dönüşlere imkan verecek biçimde 

metnin parçalarına anahtar kelimeler ekleme, 

5- Depolama: Metni organize bir veritabanında tutma, 

6- Soruşturma ve Geri Çağırma: Kodlar arasında soruşturmalar yapma 

ve gerektiğinde bir kodlama birimine dahil edilmiş veri parçasını 

orijinal metin içinden geri çağırma, 

7- Verileri İlintilendirme: İlgili veri kümelerini birbirine bağlama, 

kategoriler, kümeler ya da enformasyon ağları oluşturma, 

8- Araştırmacı Notları (Memolar) Oluşturma: Daha derin bir analize 

temel oluşturmak üzere verilerin bazı yönlerine ilişkin refleksif 

yorumlar yazma, 

9- İçerik Analizi: Frekansları sayma, kelime ya da cümlelerin sırasını 

ve yerini sayma, 

10- Veri Gösterimi: Seçilmiş ya da indirgenmiş verileri 

denetleme/kontrol etme amacıyla bir matris ya da ağ gibi özetlenmiş, 

organize bir biçime kavuşturma, 

11- Sonuç Çıkarma ve Gerçekleme: Analizciye, gösterimlenmiş verileri 

yorumlamada ve bulguları test etme ya da doğrulamada yardımcı 

olma, 

12- Teori İnşası: Bulgulara ilişkin sistematik, kavramsal olarak tutarlı 

açıklamalar geliştirme, hipotez test etme, 

13- Grafik Haritalandırma: Bulguları ya da teorileri gösteren 

diyagramlar yaratma, 

14- Geçici bilanço ya da sonuç raporlarını hazırlama (Kuş, 206, s.43-

44). 
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Makro Yaklaşımlı Niteliksel Araştırma Düzenekleri ve Bilgisayar       

Yazılımlarının  Katkısı  

Sosyal bilimlerde genel olarak ele alınan konuya yaklaşım itibariyle, 

nicelik veya niteliksel araştırma düzeneklerinden biri tercih edilmektedir. Sosyal 

bilimlerdeki araştırmacılarının bu düzeneklerden birisini hangi nedenlerle seçtikleri 

pek bilinmemekle beraber araştırma konusunun araştırmacının nitelikleri 

doğrultusunda ele alınması zorunluluğu, belirleyici bir faktör olmaktadır. Her iki 

düzeneğin de kendine özgü avantaj ve dezavantajları olmakta ve bu nedenle birlikte 

kullanıldığı araştırmalar daha etkin ve bilimsel bulunmaktadır. Esasen nitelik 

araştırmaları, makro yapısalcı perspektife daha uygundur. Nitekim, eğitim olgusu 

da esasen makro ve yapısal bir konudur. Elbette bireyden kaynaklanan 

yorumlanabilir mikro faktörlerin de bütüncül bir araştırmada değerlendirmeye 

alınması şarttır. Sayısal araştırma düzenekleri istatistiki analizlerle işlenebilecek 

rakamlara dayalı benzerlikleri ve farkları ortaya koyan bir anlama sahip iken, 

niteliksel araştırma düzenekleri mevcut fenomeni bütün boyutlarıyla tanımaya ve 

anlamaya yöneliktir.  

Bu çalışmada ele alınan nitelik analizi yaklaşımı, bir açıklama veya teori 

inşa etmek ya da bir teoriyi sınamak amacıyla, verilerin anlamlandırılması, yani 

içeriğin, konunun, düşüncelerin veya işlemlerin kodlanarak yorumlanması faaliyeti 

olarak tanımlanmaktadır. Niteliksel veri çözümleme yazılımları hem nicel hem de 

nitel verileri bir arada işleyebilme özelliğinden dolayı bütüncül bilimsel araştırma 

yaklaşımı için çok uygun bir araç olarak düşünülmektedir. Birbirinden çok farklı 

özelliklere ve amaçlarla sahip olan, katılımcı gözlem, görüşme analizleri gibi pek 

çok araştırma yaklaşımı veya teknikleri, büyük ölçüde niteliksel bakış açılarına 

uygundur. Niteliksel araştırmalarda, aynı zamanda, incelenen olguyla ilgili yaş, 

cinsiyet, eğitim, gelir gibi sayısal veriler de kullanılmaktadır.  

Böylece niteliksel verilerin anlamları çok daha net bir şekilde ortaya 

çıkabilmektedir. Verilerin bu şekilde düzenlenmesi, incelenilen birimler arasındaki 

özelliklerin daha anlamlı bir şekilde kıyaslanmasını ve çapraz ilişkilerinin 

bulunmasını da sağlamaktadır. Kısaca nitelik analiziyle elde edilmek istenen amaç, 

incelenen verilerin sahip olduğu tüm nitelikleri belirleyerek genel bir teori ortaya 

koymaktır. Bu yönüyle metin içeriği analizinden farklıdır. Metin analizleri, daha 
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ziyade bir metindeki kelime veya deyim sıklığını istatistik olarak ortaya 

koymaktadır. İstatistiki analizlere SPSS veya Excel türü yazılımlar daha uygundur.  

Niteliksel veri çözümleme yazılımları, diğer düzeneğin kullanılamamasının 

getireceği eksiklikleri önemli ölçüde gidermektedir. Nitel veri çözümleme 

yazılımlarının en büyük katkısı birbirinden farklı türlerdeki verilerin birlikte 

çözümlenebilmesini sağlamasıdır. Anket tekniği kullanılarak elde edilmiş olan bir 

veri grubu, metin analizi tekniğiyle elde edilmiş olan başka bir veri grubuyla 

birlikte ele alınarak, her ikisinde de esasen mevcut olan araştırma olgusunu 

incelemek ve değerlendirmek mümkün olmaktadır. Örneğin, işitsel ve görsel 

türdeki ses ve görüntü verilerinin niteliksel olarak incelenmesiyle, niteliksel 

araştırmalardaki bulguların kesinliği artırmaktadır. Tüm bu yararlara rağmen aksi 

görüşte olan yazarlar da vardır. Bunlara göre teknolojinin işe karışması bir karmaşa 

yaratmaktadır. Herhangi bir tekniğin kusursuz olabilmesi elbette mümkün değildir. 

Ancak daha dikkatli bir uygulamayla kullanılan teknikler ve araçlar sürekli 

geliştirilmekte ve bulunan hatalar derhal giderilmektedir. Bu nedenle herhangi bir 

tekniğin ve aracın katkısı göz ardı edilemez.  

Nitel veri çözümleme yazılımları esasen birbirinden farklı araştırma 

yöntemlerine özgü tekniklerle elde edilmiş olan verilerin birlikte incelenmesine 

olanak sağladığı için, aynı zamanda farklı araştırma yöntemlerinin de bir arada 

kullanılabilmesini sağlamaktadır. Eğitim bilimlerinde genellikle dokuz temel 

araştırma yöntemi kullanılmaktadır. Bunlar, tarihsel, betimleyici, geliştirmeci, vaka 

ve alan incelemeleri, bağlılaşım nedensel-karşılaştırmalı deneysel, yarı deneysel ve 

uygulamacı araştırma yöntemleridir. Bu yöntemlerin hepsi için nitel veri 

çözümleme yazılımları hem doğrudan hem de yardımcı unsur şeklinde bir 

değerlendirme ve yorumlama aracı olarak kullanılabilir.  

 Genel olarak sosyal bilimlerde, fakat konumuz itibariyle eğitim 

bilimlerinde yapılacak araştırmaların tek tip veriye dayalı olmasının elbette 

kısıtlayıcı, sınırlayıcı, hatta bunların da ötesinde yanıltıcı etkilerinin olması 

muhtemeldir. Bir araştırma ne kadar çok farklı türlerden veya niteliklerden verilere 

dayanırsa, gerçeklik alanını o büyüklükte kapsayacağı için, doğru bilginin 

bulunması da aynı ölçüde mümkün olacaktır. Bu sorun, aynı konunun farklı 

araştırma teknikleri kullanılarak tekrar tekrar ele alınmasıyla bir ölçüde 
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çözülebilmektedir. Ancak bu kez de yöntem farklılığı nedeniyle hem elde edilen 

bulguların yeterliliği zayıflamakta, hem de farklı türlerdeki bulgular birlikte 

değerlendirilemediği için daha kesin bir sonuca ulaşılması zorlaşmaktadır. Oysa çok 

miktarlardaki verilerin incelenebilmesi bir araştırmanın bilimsel güvenirliğini, 

geçerliğini ve bütünlüğünü artırıcı bir katkı sağlayacaktır. Böylece bilimsel 

bulgulardaki kesinlik niteliği artmaktadır. Bu problemi gidermek için nitel veri 

çözümleme yazılımlarını kullanılması kaçınılmaz olarak ortaya çıkmaktadır. 

Değişik teknik ve araçlarla toplanmış veriler niteliksel veri çözümleme yazılımları 

aracılığıyla bütüncül bir şekilde ele alınabilmektedir (Birkök, 2008, s.3-49).  

Bilgisayar Programlarının Nitel Analizin Temel Analitik Süreçlerine 

Katkısı 

  Nitel veri analizi bilgisayar programlarının işlevlerinin tanıtılmasına 

geçmeden önce genel olarak bunların, nitel veri analizinin analitik süreçlerine 

katkısı aktarılmaktadır. 

  Kategorilere Atanacak Veri Parçalarının Büyüklüğü Konusunda 

Katkısı 

 Nitel veri analizinde kategorileştirme süreci pratikte, orijinal metin içinden 

ilgili veri parçalarının alınarak önceden oluşturulmuş ya da verilerden hareketle 

oluşturulan kategoriler (kodlama birimleri) içine atanması sürecini içermektedir. Bu 

noktada, analizin sistematik ve tutarlı bir tarzda yürütülebilmesi açısından, 

kategorilere atanacak veri parçalarının büyüklüğünün belirlenmesi sorunu ortaya 

çıkmaktadır. Bu sorunu giderebilmek üzere araştırmacıların, orijinal metin içinden 

kategorilere atanacak veri parçalarının bir kelime, cümle, satır ya da paragraftan 

hangisi olacağına baştan karar vermesi gerekmektedir. Araştırmacının ayrıca, 

kategorilere atanacak veri parçalarının çok büyük ya da küçük olması halinde 

ortaya çıkabilecek olumlu ve olumsuz durumları gözeten bir karar vermesi 

gerekmektedir.  

 Bilgisayar programları, kategorilere atanacak veri parçalarının 

büyüklüğünü belirleme konusunda araştırmacılara ciddi bir esneklik kazandırmakta, 

bu konuyu araştırmacılar açısından sorun olmaktan çıkarmaktadır. Nitel veri 

analizinde temel amaç metinde yerleşik anlamları ortaya çıkarmak olduğundan, bu 

anlamlar metinden çıkarabilmek üzere metinden seçilecek veri parçalarının 
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büyüklüğüne baştan kesin sınırlar koymak işlevsel olmamaktadır. Bu sebeple, bir 

bilgisayar programı ile nitel veri analizi yürütülürken, kategorilere atanmış veri 

parçasının büyüklüğü ne olursa olsun bilgisayar aracılığıyla herhangi bir veri 

parçasını bağlamı içinde geri çağırmak mümkündür. Bunun için, kullanılan 

bilgisayar programının güçlü bir soruşturma ve geri çağırma özelliğine sahip olması 

gerekir. Kısaca, verilerin kategorilere atanması süreci olarak bağlamsızlaştırma ve 

kategorilere atanmış veri parçalarını tekrar orijinal metindeki bağlamında görme 

süreci olarak yeniden bağlamsallaştırma süreçlerinde kodlama ve geri çağırma 

işlevlerine sahip bilgisayar programları araştırmacılara esneklik kazandırmaktadır. 

Ayrıca, verilerin kategorilere atanması sürecinde kronolojik vb. bir sıralamayı takip 

etme ya da sıralamadan ziyade seçici bir tarzda analize odaklanma (anahtar sorulara 

verilen yanıtlara odaklanma gibi) konularında da bilgisayar programlarının 

soruşturma özellikleri araştırmacıya büyük kolaylıklar sunmaktadır. 

Kategorilerin İlintilendirilmesi Sürecine Katkısı 

 Kategorilerin birbirleriyle ilintilendirilmesi sürecinde bilgisayar 

programları çeşitli imkanlar sunmaktadır. Bilgisayar programlarının sunduğu 

olanaklar çerçevesinde araştırmacılar, sadece aralarında bağlantılar kurabilecekleri 

kategorileri birbirleriyle ilintilendirmenin ötesinde, gerek metinleri birbirleriyle 

(örneğin, bir numaralı görüşme metni ile üç numaralı görüşme metninin 

ilintilenmesi gibi) gerek bazı metin ve kategorileri, ya da araştırmacının kendi 

notlarından oluşan memo belgeleri kategorilerle ilintileyebilme imkanına sahiptir. 

Ya da bilgisayar programının sahip özelliklere göre, diyelim nitel veriler görümse 

metinlerinden oluşmaktaysa görüşülenlere yüklenen nitelikler (yaş, cinsiyet, işsiz, 

evli, bekar vb.) ve görüşme metni içinde yer almamakla birlikte onunla ilgili olan 

fotoğraf, web sayfası, metin vb. ilintilendirilebilecek şeyler listesine dahil edilebilir. 

Bilgisayar programlarının ilintilendirme konusunda sunduğu bu çeşitlilik, nitel 

analizin daha sonraki adımı olan bağlantılandırma sürecinde yardımcı olmaktadır. 

Sadece kategorilerin birbirleriyle değil, fakat aynı zamanda, kategorilerle orijinal 

metinlerin ve araştırmacının notlarını içeren memo belgelerin birbirleriyle 

ilintilendirilebilmesi, araştırmacıya, kategoriler arasında kuracağı bağlantılar 

üzerine çok boyutlu düşünebilme imkanı sunmaktadır. Eğer analiz, kategoriler ve 

kategoriler arası bağlantıların önceden belirlendiği daha y yapılaşmış bir tarzda 
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ilerliyorsa, bu durumda bilgisayar programının ilintilendirme konusunda sunduğu 

çeşitlilik araştırmacıya, önceden oluşturduğu bağlantıları yeniden, çok boyutlu 

biçimde gözden geçirme imkanı sunacaktır. Tüm bunlara ilave olarak, bilgisayar 

programlarının üst-ilinti (hyperlink) kurma işlevi, araştırmacılara analizlerini elde 

yaptıkları vakit hiçbir biçimde sahip olamayacakları bir imkan sunmaktadır. Söyle 

ki, diyelim, X veri parçası Y veri parçası ile ilintilenmiş olsun, bu durumda program 

aracılığıyla ne zaman X çağrılırsa doğrudan Y ye de ulaşabilme imkanı vardır (ya 

da tersi).  Bilgisayar programlarının ilintilendirme konusunda sundukları olanaklar 

ile, nitel veri analizinin sağlıklı yürütülebilmesi için örneklemin sınırlı tutulması 

sorunu da ortadan kalkmaktadır. Nitel veri analizine yönelik bilgisayar 

programlarının geniş sayıda veri ile başa çıkabilme konusunda farklı kapasitelere 

sahip oldukları bilinmelidir. Bu sebeple araştırmacı, hangi programı seçeceği 

konusunda bu noktayı da dikkate almalıdır. 

  Bağlantılandırma Sürecine Katkısı 

 İlinti oluşturma konusunda bilgisayar programlarının sağladığı üst-ilinti 

aracılığıyla, veriler arasında, sıralama, anahtar kelimelere ya da kategorilere göre 

gezinmek yerine, veri parçaları arasında oluşturulan ilintiler kullanılarak 

gezinilebilir. Böylece araştırmacı dikkatini, doğrudan veri parçaları arasındaki 

ilişkiye yöneltebilir ve onun içindeki süreci daha etkili olarak gözden geçirebilir. 

Kategorilerin bağlantılandırılması konusunda, bilgisayar programlarının özellikle 

soruşturma/arama işlevleri yardımcı olmaktadır. Bu konuda Dey (1993), 

kategorilerin oluşturulan ilintiler aracılığıyla bağlantılandırılma yollarını söyle 

özetlemektedir. 

• Tüm ‘Z’ ilintilerini geri çağır (kategorilerdeki varyasyona bak) 

• Tüm ‘X’ ya da ‘Y’ leri geri çağır (ilintilerdeki varyasyona bak) 

• ‘Z’ ilintisine sahip tüm ‘X’leri geri çağır (Y kategorilerindeki varyasyona 

bak) 

• ‘Z’ ilintisine sahip tüm ‘Y’leri geri çağır (X kategorilerindeki varyasyona 

bak)  

• ‘Y’ye ‘Z’ ilintisi ile bağlı tüm ‘X’leri geri çağır (veri parçaları arasındaki 

iç kanıta bak) 
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 Bilgisayar programlarının arama işlevleri birbirinden farklı olduğu için bu 

konuda araştırmacıların, analiz amaçlarına göre bir tercih yapması gerekir. (Akt. 

Kuş, 2006, s.39-43). 

Bilgisayar Programı Kullanmanın Avantajları   

 Bilgisayar programı sadece bilgiyi depolama ve araştırmacının belirlediği 

kodlara kolayca ulaşmayı sağlar. Bilgisayar programlarının 500 ve üzeri sayfa 

sayısı içeren metinlerden oluşan büyük veri tabanlarında daha faydalı olduğunu 

düşünülmektedir. Her ne kadar bilgisayar kullanmak tüm nitel veri 

araştırmacılarının ilgisini çekmese de onları kullanmanın avantajları vardır. Bunlar: 

 1.Bir bilgisayar programı organize bir dosya depolama sistemi sağlar, 

böylelikle araştırmacı hızlı ve kolay bir şekilde aradığı materyali bulabilir ve tek bir 

yerde depolayabilir. Bu özellik bilhassa bütün dosyaların yerini belirlemekte veya 

belirli niteliklere sahip dosyaların yerini bulmada oldukça önemli bir hale gelir. 

 2.Bilgisayar programı araştırmacıya veri, ister fikir, ister cümle, ifade veya 

bir kelime olsun yerini kolaylıkla belirlemesini sağlar. Artık veriyi dosya kartlarının 

üzerine kes ve yapıştır yapmaya, sınıflandırmaya veya konularına göre yeniden 

düzenlemeye gerek yoktur. Metinlerin tema ve başlık isimlerine göre ayrıntılı bir 

renk kodlama sistemi geliştirmeye de gerek yoktur.   

 3.Metin araması bir bilgisayar programı ile kolayca gerçekleştirilebilir. 

Araştırmacılar, temellendirilmiş kuram veya vaka analizlerinin temalarını tespit 

eder etmez, bilgisayar programı kullanılarak, isimlerin karşısına çıktığı diğer 

durumlarda da veri tabanında kategori isimlerinde arama yapılabilir. 

 4.Bilgisayar programı araştırmacıyı veriye daha yakından bakmaya, hatta 

satır satır her cümle her fikir hakkında düşünmeye teşvik eder. Program olmadığı 

bazı durumlarda, araştırmacı metin dosyalarını ve transkriptleri gelişigüzel 

okumaya meyillidir ve her fikri ayrıntılı bir şekilde analiz edemez. Bilgisayar 

programlarının kavram haritası çıkarma özelliği, araştırmacının kodlar ve temalar 

arasındaki ilişkiyi görüntülü bir model çizerek gözünde canlandırmasına yardımcı 

olur. 

 5.Bilgisayar programı araştırmacının kodlar, temalar veya belgelerle ilgili 

notları kolay bir şekilde elde etmesini mümkün kılar. 
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Bilgisayar Programı Kullanmanın Dezavantajları   

1.Bilgisayar programı kullanmak, araştırmacının programın nasıl 

kullanılacağını öğrenmesini gerektirir. Bu bazen, nitel araştırma prosedürlerini 

bilmek için gerekli olan öğrenme düzeyinin çok ötesinde olan ürkütücü bir 

görevdir. Bazı insanların diğerlerine göre bilgisayar programlarını çok daha çabuk 

öğrendiğini ve önceden programlarla yaşanmış deneyimlerin öğrenme süresini 

kısalttığını kabul etmek gerekir. 

2.Bazı insanlara göre, bilgisayar programı araştırmacı ile gerçek veri 

arasına makine sokuyor gibi olabilir. Bu da araştırmacı ve elde ettiği veri arasında 

rahatsız edici bir mesafe oluşmasına sebep olur. 

3.Her ne kadar insanlar verinin program tarafından saptandığını veya 

oluşturulduğunu düşünse de verinin kategorileri ve organizasyonu donanım 

kullanıcısı tarafından değiştirilebilir. Bazı insanlar diğerlerine göre, kategorileri 

değiştirmek veya bilgiyi başka yere taşımak için daha isteksiz olabilir ve bilgisayar 

programının süreci yavaşlattığını veya engellediğini düşünebilir. 

4.Bilgisayar programlarının kullanma talimatları, kullanım ve erişim 

kolaylığı açısından değişiklik gösterir. Bilgisayar programlarına yönelik olan pek 

çok doküman, nitelikli bir analiz oluşturmak için programın nasıl kullanılması 

gerektiğine dair veya bu çalışmada adı geçen araştırmaya dair beş yaklaşımdan 

birisi için gerekli bilgiyi sağlamaz. 

5.Bir Bilgisayar programı araştırmacının ihtiyaç duyduğu özelliklere veya 

yeterliğe sahip olmayabilir, bu yüzden araştırmacılar ihtiyaçlarını karşılayan 

program bulmak için kısmen alışveriş yapabilir ve maliyetini aşabilir. 

Bilgisayar Programlarının Bir Örneklemesi 

Analize yönelik hali hazırda pek çok bilgisayar programı bulunmaktadır. 

Bazıları üniversitelerdeki bireyler tarafından geliştirilmiş bazıları da ticari alım için 

hazırlanmıştır. Popüler olan ve yakından incelenen dört ticari amaçlı programa 

dikkat çekilmiştir. Bunlar, ATLAS.ti, Nvivo, Maxqda ve Hyperresearch’dür. Sürüm 

sayıları bilerek eklenmemiştir. Çünkü yazılım geliştirmecileri sürekli programların 

sürümlerini yükseltmektedir. İncelenecek ilk üç program bilgisayar bazlı olsa da, 

Hyperresearch hem Macintosh hem PC için uyumlu olan tek programdır. 
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Macintosh’da diğer programları kullanabilmek için kullanıcının virtual PC 

çalıştırması gerekir( Creswel, 2007, s.165).  

Genel Olarak Nitel Veri Analizi Programları 

1980’lerde nitel araştırmacılar ve araştırma grupları  başlangıçta 

birbirlerinden habersiz olarak bilgisayar destekli metin veritabanı sistemleri 

geliştirmeye başlamış ve bunlardan bazıları (Ethnograph, Tap, Aquad, Nud.Ist) 

pazara çıkmıştır. Bu programlar başlangıçta çok basit ve kullanımı hantaldır. Ancak 

bunlar, başarılı biçimde kapsamlı yazılım paketlerine  dönüşmüşlerdir (ATLAS.ti, 

Maxqda, ve en yenilerden Nvivo). Bunlar yazılım ergonomiğinin gereklerine, grafik 

gösterime ve kullanım kolaylığına sahip yazılımlardır. Kelle, günümüzde nitel 

araştırmaya özgü yirmiden fazla programın bulunduğunu ve aralarındaki rekabet 

sonucu bunların, sürekli artan işlevleriyle yeni sürümlerinin piyasaya çıktığını ifade 

eder. Kelle, bunlar içinde hangisinin en iyisi olduğu sorusuna verilecek cevabın ve 

işlevlerine göre bunların zayıf ya da güçlü yanlarının karşılaştırılmasının (Tesch 

1990; Weitzman ve Miles ve Huberman’ın 1995’te yaptıkları gibi) kısa sürede 

geçersizleşebileceğine işaret etmektedir. Çünkü bu alandaki hızlı teknolojik 

gelişmeler sonucu, bu tarz karşılaştırmalar daha yayınlanmadan gündem dışı 

kalabilmektedir. Kelle ayrıca, iyi bilinen programların (Maxqda, ATLAS.ti ve 

Nvivo) metodolojik açıdan, önemli temel işlevlere erişebilirlik konusunda 

birbirinden çok az farklılık gösterdiklerini belirtir. Bunların aralarındaki farklılıklar, 

daha çok sahip oldukları kullanım kolaylığı ve program geliştiricileri tarafından 

kullanıcılara sunulan desteklerle ilgili konularda belirmektedir. Nitel veri analizine 

yönelik bilgisayar programları konusunda Kelle’nin işaret ettiği bir diğer önemli 

nokta şudur: Belirli bir analitik stratejiye hangi programın en iyi uyduğu sorusu 

önemsizleşmektedir. Çünkü son yıllardaki gelişmelerle yazılım paketleri, sahip 

oldukları işlevler açısından giderek daha fazla birbirine benzemektedir. Kelle 

ayrıca, İngiltere’de Surrey Üniversitesi’nin yürüttüğü CAQDAS Networking 

Project’ in bu konularda araştırmacılar için önemli bir kaynak konumunda olduğunu 

belirtmektedir. 

Kelle (2004), bilgisayar destekli nitel veri analizi teriminin bazı sorunlar 

doğurduğundan bahseder. Ona göre bu terim, Maxqda, ATLAS.ti ve Nud.Ist gibi 

programların SPSS istatistik yazılımı gibi kullanılabileceğini düşündürtmektedir. 
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Dolayısıyla Kelle, bir noktanın altını çizer: İstatistik program paketlerinden farklı 

olarak bu programlar, analiz için araçlar değildir, daha ziyade metinsel verinin 

düzenlenmesi ve yapılaştırılması içindir.  

Kelle’nin, nitel veri analizi programlarından, istatistiksel programların 

sunduğu işlevlerin beklenmemesi gerektiğini belirten görüşü haklıdır. Ancak bu 

programların nitel verilerin analizi için bir araç olmadığı seklindeki görüşü 

hatalıdır. Bu tarz bir görüş, analizi istatistiksel hesaplamalara indirger 

görünmektedir. Oysa gerek nicel gerek nitel olsun analiz terimi esasında, 

kategorilerin ya da değişkenlerin oluşturulması ve bunlar arasında ilinti ve 

bağlantıların kurulması süreçlerini içeren bir terimdir. Nicel ve nitel analiz, 

kategoriler ya da değişkenler arasında kurulan bağlantıları sınamak üzere, neleri 

kanıt olarak gördükleri noktasında farklılaşmaktadır. Bu temelde, nicel analizde 

verilerin sayısallaştırılmasıyla yapılan istatistiksel hesaplamalardan elde edilen 

sonuçlar kanıt olarak sunulmakta iken, nitel analizde tersine, metodolojik duruşu 

gereği özellikle bu tür kanıtlardan kaçınılmaktadır. Metodolojik ayrılıkların 

ayırdında olan bir kişi açısından, bilgisayar destekli nitel veri analizi teriminin ifade 

ettiği anlam, Kelle’nin işaret ettiği tarzda bir bulanıklığa yol açmayacaktır. Bu 

konuda Kelle’nin kendisi de aslında, istatistik programlarının metodolojik 

farkındalık olmadan kullanıldığı durumlarda, araştırmanın amaçları açısından yanlış 

sonuç ve yorumlara yol açacağını belirtmektedir. Sonuç olarak şunu rahatlıkla ileri 

sürebiliriz, nicel ya da nitel olsun, analizi yapan araştırmacının kendisidir. Her iki 

tip programlar araştırmacı için analizi sistematikleştiren, kesinlik ve tamlık 

sağlayan birer araçtır (Kuş, 2006, s.36-39). 

Atlas.Ti  

Atlas.ti yazılımı, 1989-1992 yılları arasında Berlin Teknik 

Üniversitesi’ndeki hemen her bölümden bilimadamının katılımıyla geliştirilmiş 

olan bir projedir. Daha sonra bilimsel bir projenin hayata geçirilebilmesi için 

gerekli olan ticari yapılanma sağlanmış ve buna bağlı olarak yazılım geliştirilmesi 

sürdürülmektedir. Ayrıca bilimsel çevrelerde kullanımı ile ilgili olarak çeşitli 

konferanslar, seminerler, ortak çalışmalar şeklinde geniş faaliyetler de 

sürdürülmektedir. Böylece kolektif bir katkıyla bilimsel araştırmalarda ihtiyaç 

duyulan özellikler sürekli sağlanmaktadır (Birkök, 2008, s.4-5). 
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Atlas/ti, bir araştırma projesinin bütün belgelerine, alıntılarına, notlarına, 

kodlarına kolay erişim sağlayan düzenli bir çalışma alanı sunar. Program 

araştırmacının metin, grafik ve ses biçimindeki verilerle çalışmasına olanak sağlar. 

Atlas/ti’nin özelliklerinden biri çözümleme araçlarını işleten bağlam duyarlı pop up 

mönülerini faal hale getirmede farenin yaygın olarak kullanılabilmesidir. Diğer 

özellikler arasında çok işlevli marj alanı, güçlü metin tarama ve sorgu araçları bir 

projedeki kodlar ile diğer nesneler arasındaki ilişkilerin görsel açıdan incelenmesi 

için bir ağ düzenleyici bulunmaktadır (Punch, 2011, s.221). 

Söz konusu yazılım, ana hatlarıyla, görsel, işitsel ve yazılı her tür veriyi bir 

arada ve bir ağ yapısı içinde işleme olanağı vermektedir. Bu PC, Windows bazlı 

programdır. Kodlama, not alma ve bulguların yanı sıra metin, grafik, ses ve 

görüntülü veri içeren dosyaları proje üzerinde düzenlemeyi sağlıyor. Ayrıca 

kodlama yapabilir, not düşebilir ve bilgi kesitlerini kıyaslanabilir. İnteraktif marjin 

ekranından kodları sürükleyip bırakılabilir. Bir fikirle alakalı tüm veri kesitleri ve 

notları düzenli olarak aranabilir, geri getirebilir ve tarama yapılabilir ve daha da 

önemlisi, seçili pasajları, notları ve kodları bir kavram haritasına görsel olarak 

bağlantı verilebilecek eşsiz görüntülü ağlar oluşturabilir. Veri Spss, Html, Xml ve 

Csv’ye aktarılabilir. Veri dosyalarını direkt olarak projeye bağladığı için, bu 

program diğer programlara kıyasla, daha düşük bilgisayar hafızasına ihtiyaç duyar. 

Ayrıca bu program bir grup araştırmacının aynı projede çalışmasına ve her 

araştırmacının veriyi nasıl kodladığına dair kıyaslama yapmayı mümkün kılar. Bu 

programı denemek için Almanya’daki Scientific Software Development’ın 

anlatımını içeren ve kendi hazırladıkları bir yazılım gösteri paketi vardır (Creswel, 

2007, s.166). 

Yazılımın kullanımı esasen oldukça basittir. Temel mantığı eldeki verilerin 

kodlanmasıdır. Veriler incelenerek bir yorum birikimi sağlanmaktadır. Daha sonra 

verilerin bu yorumlar bir dayanak olup olmadığı incelenerek operasyonel hale 

getirilmiş hipotezler sınanabilmekte veya ön test yapılabilmektedir. Yazılımın temel 

işlevi, kelime, cümle, paragraf veya bölüm boyutundaki bir bilgiyi, bir anahtar 

kelimeyle (veya deyimle) interaktif bir şekilde kodlamaktır. Kodlama işlemini 

sınırsız miktarda alt alta veya iç içe geçmiş kod setlerine uzatmak ve inceleme 

belgesi olarak verilen tüm belgeleri bu doğrultuda otomatik olarak kodlatmak 
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mümkündür. Böylece operasyonel hale getirilmiş varsayımlar kolaylıkla test 

edilebilmektedir. Ayrıca kodlar, hiyerarşik veya semantik olarak (anlamlarına göre) 

gruplandırılabilmekte, herhangi bir şekilde birbirlerine bağlanabilmekte, 

birleştirilebilmekte, bütünleştirilebilmekte veya ayrılabilmektedir. Tüm mantıksal 

ve alternatif içerikleri sağlayacak bir düzenekle kod sorgulaması da 

yapılabilmektedir. Bu işlem özellikle hipotezlerin test edilmesi için son derece etkin 

bulunmaktadır. Kodlanan bilgi bir veri tablosu olabileceği gibi, bir video kaydı da 

olabilmektedir. Böylece iki farklı veri veya veri dizisi arasında var olan bir ilişki 

saptanabilmektedir. Daha sonra ilgili kodlar çağırılarak tüm veriler, konu 

incelenirken kaydedilmiş olan yorumlar ve notlar bir arada görüntülenmektedir. 

Böylece tüm dayanakların şekillendirdiği esas olgu net bir şekilde 

gözlemlenebilmektedir. Çıkarılan sonuçlar daha sonra başka bir işlem yapılabilecek 

tarzda Word, Excel veya SPSS gibi diğer program dosyalarına verilebilmektedir. 

Ayrıca, yazılımda yapılan tüm işlemler bir sunucu üzerinden paylaşılabilmekte ve 

yetkilendirilen her kullanıcı gerçek zamanlı olarak yorumlama ünitesine katkıda 

bulunabilmektedir. Böylece büyük bir grup çalışmasına ortam teşekkül 

ettirilmektedir. Yazılım aracının en önemli özelliklerinden biri de kavram haritası 

çıkarabilmesidir. Gerek tek bir belgede bulunan, gerekse çoklu veri kaynaklarındaki 

bilgilerin niteliklerini ve aralarındaki ilişkileri gösteren bir kavram haritası görsel 

olarak verilerin yapısını tek bir şemada ortaya koymaktadır (Birkök, 2008, s.5-6).

 Nvivo  

 Bilgisayar destekli nitel analizi programı olan Nvivo, araştırmacının 

kodları özel temalar altında toplamasına, çok sayıda örnekleme erişimi 

karşılaştırmasına, yapılan işlemlerin gerektiğinde hızlıca tekrarlanmasına veya 

düzeltilmesine, elde edilen sonuçlara istenildiği zaman ulaşılmasına, kodlar ve 

araştırmacının notları arasında ilişki kurmasına ve elde edilen verilerin model, 

matris, grafik veya rapor halinde özetlenmesine imkan veren bir programdır 

(Bacanak, 2013, s.612).   

Nvivo, QSR International’ın çıkardığı en son yazılım sürümüdür. Nvivo, 

popüler bir yazılım programı olan N6 (veya Nud.ist) ile Nvivo 2.0’ nin özelliklerini 

bünyesinde birleştirir. Sadece Windows PC’ye uygundur. Nvivo, nitel veriyi analiz 

etmeye, kontrol etmeye ve şekillendirmeye yardımcı olur. Modern görüntüsü 
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kullanımını kolaylaştırır. Veri tabanını ve dosyaları beraber tek bir dosyada 

depolayarak güvenliğini sağlar, araştırmacının çoklu dil kullanmasına olanak tanır, 

takım araştırmasına kaynaştırma işlevini yerine getirir ve araştırmacının veriyi 

kolayca değiştirmesini ve araştırmayı yönetmesini sağlar. Bunların yanı sıra, kod ve 

kategorileri grafiklerle gösterebilir. Bu yazılımın N3’ten Nvivo’ya dönüşümünü 

Bazeley iyi bir genel bakışla anlatır. Nvivo’nun dağıtımı, Avustralya’da QSR 

International tarafından yapılmaktadır. Bu yazılım programının özelliklerine bakıp 

denemek için bir tanıtım numunesi mevcuttur (Creswel, 2007, s.167). 

Dokümanlar, video ve ses kayıtları, e-mailler, fotoğraflar gibi birçok veri 

ile çalışan insanların kullanacağı bir programdır. Birbiriyle ilişkili birçok bilgi ve 

dokümanı organize etmenize ve yönetmenize yardımcı olur. Materyalinizi anlamak 

için bilgiyi keşfetme, temaları belirleme, kodlama yapma, sınıflandırma, verileri ve 

dokümanları ilişkilendirme, dipnot ve yorum yapma, veri ve sonuçlarınızı 

görselleştirme, dokuman ve verilerde arama ve sorgulama yapma ve paylaşma 

nvivo ile yapılabilir. Nvivo’ da üretilen her dokuman diğer uygulamalara ihraç 

edilebilir (Çakır, 2013).  

Nitel verilerin analizinde kullanılan Nvivo programı, Atlas/ti, Maxqda, 

Nudist gibi bir yazılımdır. Bu tür programların temel özellikleri ve işlevleri 

birbirine benzemekle birlikte benimsenen metodolojik yaklaşıma göre, bu tür 

programların sağladığı kolaylıklar değişiklik göstermektedir. Nitel analiz adımlarını 

desteklemek üzere aynı işlevlere sahip olsalar bile bu tür programlar yazılım 

mimarisi açısından farklılaşmaktadır. Nvivo programıyla metin, ses, video, fotoğraf 

üzerinde analiz yapmak mümkündür (Kuş, 2009). 

 Bu program, hem mevcut programlar içinde ileri bir gelişmişlik düzeyine 

sahiptir hem de kullanımı oldukça kolaydır. Nvivo’nun teori inşasına yönelik nitel 

veri analizi programlarından olduğu belirtilmektedir (Bazeley ve Richards, 2000). 

Ancak, farklı metodolojik yaklaşımlar (teori testi yaklaşımı) için de işlevsel bir 

programdır. Aslında bir bilgisayar programı için günümüzde teori inşası etiketine 

sahip olması, onun, daha önce sözü edilen işlevlerin tümünü içerecek kapsayıcılığa 

ya da çok işlevliliğe sahip olması anlamına gelmektedir. Bu nedenle araştırmacılar, 

teori inşası etiketini gördüklerinde, metodolojik bir duruş olarak 

alansal/tümevarımsal yaklaşımı zorunlu olarak benimsemeleri gerektiğini 
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sayıltılamamalıdırlar. Tersine, hangi yaklaşımı benimsemiş olurlarsa olsunlar, 

programın, nitel veri analizi açısından çok işlevli bir teknik donanıma sahip 

olduğunu bilmelidirler.  

 Nitel araştırma her zaman, araştırmacının karmaşık verileri keşfetmesini ve 

duyarlı biçimde yorumlamasını ve verileri rakamlara indirgemekten kaçınmasını 

gerektirmektedir. Dolayısıyla nitel analiz her zaman, araştırmacının özetler, notlar, 

araştırmacı notları (memolar) ya da saha notlarındaki kayıtlardan bir anlama 

geliştirmesini içerir. Nitel araştırmada, araştırma sırasında beliren olaylar ve bunlar 

üzerine düşünceleri işaret eden notlar (memolar) da veri olarak kabul edilmektedir. 

Nvivo’nun, bu tip nitel verilerle basa çıkabilecek araçlara sahip olduğu, tüm bu 

metotların gerektirdiği teknikleri desteklediği belirtilmektedir. Bu tür, sayısal 

olmayan, yapılaşmamış verilerde araştırmacılar, indeksleme, arama ve teorileştirme 

yollarına gereksinim duyar. Nitel araştırmacılar, nadiren önceden toplanmış sabit 

bir veri gövdesiyle çalışırlar. Gözlemler, görüşmeler, belge analizi, literatür 

taraması ve diğer araştırma sırasında beliren olaylardan sürekli gelişen ve değişen 

zengin kayıtlar elde ederler. Bunların kaynakları farklıdır (örneğin, saha notları, 

çözümlemeler, tarayıcıdan geçirilmiş belgeler) ve birçok biçimde olabilir (metin, 

paragraf, kaset, film). Nitel araştırmacıların teknikleri, düşüncelerini birçok farklı 

biçimde kaydetmeyi ve ilintilendirmeyi, fikir ve örüntüler aramayı ve keşfetmeyi 

içerebilir. Nvivo, veriler ve yorumlama arasındaki katı bölünmeleri kaldırmak üzere 

tasarlanmıştır ve bir projenin çeşitli parçalarını ilintilendirmenin birçok farklı 

yolunu sunmaktadır. Nitel araştırma genellikle iki yöne sahiptir;  karmaşıklığı 

yaratma ve düzenleme. Verileri kodlayıp, ilintilendirip, biçimlendirip modeller 

oluşturdukça proje karmaşık biçimde gelişecektir. Ancak program, verilerin 

anlaşılmasını açıklaştırıcı olma ve araştırma sorularına yanıtlar bulma konusunda 

yardımcı bir dizi araç sağlayarak fikirlerin sentezlenmesine ve düzenlenmesine 

yardımcı olmaktadır (Kuş, 2006, s.49-51). 

Nvivo programının gelişmişlik düzeyine sahip olması ise, genel olarak şu 

özelliklere sahip olması anlamına gelmektedir: 

 - Araştırmacılara esneklik sağlaması, 
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 - Farklı metodolojik yaklaşımları desteklemesi (bu tip programlarda teori 

inşasına imkan verme programın gelişkinliğine atfen kullanılmakta olup, sınırlı 

biçimde tek bir  yaklaşımla analize olanak tanıdığı anlamına gelmemektedir), 

 - Kodlama ve geri çağırma özelliklerinin yanı sıra kategoriler arasında 

ilintilendirme ve bağlantılandırma yapmaya olanak vermesi, 

 - Kategoriler arasında kurulan bağlantıların sergilenebileceği bir ‘model’  

oluşturmaya imkan vermesi. 

 Veri çözümlemelerinde kaliteyi tehdit edebilecek unsurların önüne 

geçilmesi amacıyla Nvivo nitel veri analizi bilgisayar programı kullanılan 

programlardandır. Nvivo teori inşasına yönelik nitel veri analizi programlarından 

biridir. Bu program verilere yakin olma yani analiz amaçlarına göre analizin 

basında, ortasında ya da sonunda verileri olabildiğince esnek ve hızlı bir biçimde 

kodlayabilme, kümeleyebilme, ilintilendirebilme, geri çağırma ve veriler arasındaki 

bağlantılar (grafik gösterimler) kurabilme özelliğine sahiptir (Kuş, 2006, s.59). 

Maxqda  

Maxqda araştırmacının sistematik bir şekilde nitel testleri 

değerlendirmesine ve yorumlamasına yardımcı olan PC tabanlı bir yazılım 

programıdır. Bunların yanı sıra teori geliştirmede ve kuramsal sonuçları test etmede 

de güçlü bir araçtır. Ana menünün dört penceresi vardır. Bunlar, veri, kod veya 

kategori sistemi,  analiz edilen metin ve basit ve karmaşık araştırmaların 

sonuçlarıdır. Hiyerarşik bir kod sistemi kullanır ve araştırmacı kesitin alakasını 

belirtmek için bir metin kesitine değer-ağırlık skorunu ekleyebilir. Notlar kolayca 

farklı tür notlar olarak yazılıp depolanabilir (örn: teori notları, metodolojik notlar). 

Veri kolaylıkla SPSS, Excel gibi istatistiksel programlara aktarılabilir ve yazılım 

Excel veya SPSS programlarını da kendine dahil edebilir. Araştırma takımlarındaki 

çoğul kodlayıcılar tarafından kolaylıkla kullanılabilir. Bu programda ayrıca görüntü 

ve video kesitleri de depolanabilir ve kodlanabilir.  

Maxqda Almanya’daki Verbi Software tarafından piyasaya sürülmektedir. 

Bu programın eşsiz özellikleri hakkında daha fazla şey öğrenmek için bir gösteri 

programı mevcuttur (Creswel, 2007, s.167). Sistematik, amaca yönelik ve güvenilir 

veri analizini garantilediği için sözel verilerin analizinde bilgisayar destekli 

yöntemlerin kullanılması önerilmektedir. Görüşme tekniği ile sistematik ve amaca 
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yönelik analizi güç olan yüksek miktarda nitel verilerin toplanmasını aşırı veri 

yüklemesi problemi olarak tanımlayan Kuckartz (1988), bu problemin çözümü için 

nitel veri analiz programı geliştirmiştir (Winmax, Maxqda). Bilgisayar destekli 

kodlama raporlaştırma, verilerin nesnel olarak sınanabilmesi ve farklı metin 

bölümlerine kolayca ulamsa için daha iyi olanaklar sunmaktadır. Bu programlar 

nitel verinin sistematik olarak değerlendirilebilmesini sağlamaktadır. Bunun dışında 

istatistiksel analiz sırasında sözel verilerden elde edilen kodlama ve ilgili metinlere 

hızlıca ulaşılabilmesini sağlamaktadır. Sayısallaştırmada kullanılan değişkenler 

sözel verinin kodlar yardımıyla indirgenmesi sonucu elde edilmektedir.  

Nitel veri analiz programları sayesinde kullanılan büyük sözel veri seti 

orijinaline uygun korunarak sistematik olarak analiz edilmektedir. Bu programlarda 

kodlamalara, kişilere, kodlara ve oluşturulan alt gruplara göre geri dönülebilmekte, 

ayrı ayrı metin ya da resim olarak görselleştirilebilmektedir. Bu özellikler sayesinde 

her kişi ile yapılan görüşmelerin akısı ve kodlanan bölümleri görülebilmektedir 

(kod dağılım tarama). Bu yolla görüşmeler iç erişindeki durumlar 

belirlenebilmektedir. Bir kişinin hangi kodlara, hangi yoğunlukta sahip oldukları ve 

kod olarak atanan metin parçaları görülebilmektedir. Kodlara yönelik geri alma 

görüşmelerin bir bölümü ya da bütünündeki, belli bir kodlamayı bir araya 

toplamaktadır. Ayrıca çalışma grubundaki farklı alt grupları birbiriyle 

karşılaştırmak için istenen alt gruplara geri dönülebilmektedir (Taşçı, 2011, s.76-

78). 

Tüm bu çalışmalar sonucunda son kod, kategori ve temaların oluşturma 

işlemi araştırmacı tarafından Maxqda (Qualitative Data Analyse) programı 

kullanılarak tamamlanır. Maxqda, bilgisayar destekli nitel analiz programıdır. 

Türkçe ara yüzü de bulunan programın, alandaki öncülerden birisi olarak ilk sürüm 

1989’da çıkarılmıştır. Bilimsel disiplinlerden araştırmacıların ve araştırma 

enstitülerinin de tercihi olan Maxqda, karma yöntem çalışmalarında da kullanılarak 

nicel verilerin de araştırmaya dâhil edilmesine olanak sağlamaktadır. Tüm dünyada 

çok geniş bir dağılımda ses kaydı, metin, fotoğraf, video, poster gibi birçok verinin 

analizine olanak sağlayan bir çalışma sistemi vardır (Köle, 2011, s.48). 

Maxqda analiz programı, ayrıca işlemleri hızlı ve kolay kılarak da 

geçerliliğe katkı sağlamaktadır (Kuş, 2006). Örneğin program sayesinde temel 

Nitel Veri Analizinde Bilgisayar Programları Kullanılması



64

kodlar oluşturmak, kodları tekrar düzenlemek, verileri yorumlamak ve belirlenen 

yapıları birbirleriyle karşılaştırmak mümkün olmakta, kodlama içeriklerine 

istenildiği anda ve çok çeşitli biçimlerde erişme imkanı sağlanmaktadır (Türkileri, 

2012, s.39). Aşağıda Maxqda programının kod haritası oluşturma özelliğine 

somutluk kazandırmak amacıyla Çoban ve Çeçen’in (2013) çalışmasında Türkçe 

öğretmen adaylarının drama uygulamalarına yönelik oluşturdukları metaforlar 

ışığında drama uygulamalarına yönelik ortaya çıkan kod haritası örnek olarak 

gösterilmiştir. 

 

      

 
Hyperresearch 
Nitel verilerin analizinde bilgisayara dayalı teknolojilerin kullanımı 

artmıştır. Cqa, Ethnodas, Hyperresearch, Nvivo, Atlasti ve Maxqda gibi bilgisayar 

programları araştırmacılara nitel veri analizinde kolaylıklar sağlamaktadır. 

Hyperresearch nitel veri analizi programı; gözlem, görüşme ve dokümanların 

analizinde veriler arası ilişkileri görmede, kodlamaların yapılması ve 

sayısallaştırılmasında kolaylık sağlayan ve veri kaybına uğramadan değerlendirme 

yapmada yardımcı olan bir bilgisayar programıdır (Timur, 2011, s.107).  

Bu program Windows ve Macintosh platformuna uygundur. Kullanımı 

kolay, veriyi kodlamaya ve düzeltme yapmaya, teori oluşturmaya ve veri analizleri 

gerçekleştirmeye yardımcı olan bir nitel yazılım paketidir. Günümüzde 

Hyperresearch, onu değerli bir araştırma analizi aracı yapan geliştirilmiş 

Semra COŞGUN İLGAR ve M. Zeki İLGAR



65

 
 

65 
 

multimedia yeterlikleriyle araştırmacının metin, grafik, ses, video kaynakları ile 

çalışmasına olanak tanıyor olmasıdır. Hyperresearch, ek olarak Hipotez tester 

(testçi, uygulayıcı)’ın temin ettiği teori kurma özellikleri olan, güvenilir bir kodla 

ve geri yükle tarzı veri analizi programıdır. Ayrıca bu program araştırmacının 

görsel diyagramlar çizmesini mümkün kılar ve şu an ilave edilebilen, araştırmacının 

video ve sesli verilerin transfer etmesine olanak sağlayacak olan hyper transcriber 

adında bir modülü vardır. Researchware tarafından geliştirilen bu program Amerika 

Birleşik Devletleri’nde mevcuttur (Creswel, 2007, s.167). 

Analiz sonuçlarına daha genel bir perspektiften bakmaya olanak sağlar. 

Analizlerde daha çok durum temelli yola çıkılır, her bir araştırma sorusu altında her 

bir durumun verileri hem bireysel olarak incelenir; hem de diğer durumlarla 

karşılaştırılır. Ayrıca araştırmacı tarafından ortaya çıkarılan kodların, yardımcı 

araştırmacı tarafından da aynı veriler üzerinde atanmasıyla yapılan analizdeki 

tutarlılık da tespit edilmeye çalışılır (Mıhladız, 2010, s.104). 

Bilgisayar Programı Yazılımlarının 5 Yaklaşımla Kullanımı 

Tüm bu bilgisayar programlarını kısaca inceledikten sonra, nitel veri 

analizini kolaylaştırabilecek birkaç yöntem gösterilmiştir. Bilgisayar programları 

nitel veriyi düzenlemeye ve depolamaya yardımcı olmaktadır. Programlar nitel 

veriyi saklamak için uygun bir yol sunar. Veri belge dosyalarında (kelime işlem 

programından DOS, ASCII veya bazı programlarda zengin metine çevrilmiş 

dosyalar) depolanır. Bu bilgi dosyaları bir görüşmeden elde edilen transkript, bir 

dizi gözlem notları veya gazeteden alınarak taranmış bir makale gibi ayrık bilgi 

birimlerinden elde edilen bilgiden oluşur. Nitel ankete yönelik beş yaklaşıma 

gelinecek olunursa, beşinde de belge bir görüşme, bir gözlem veya bir belge 

olabilir. 

Bilgisayar programları; bir kod veya temayla ilişkilendirilen görüntü 

kesitlerinin veya metnin yerini saptamaya yardımcı olur. Bilgisayar programını 

kullanırken, araştırmacı, satırdaki metin veya görsellere veya tek seferlik orda 

geçen görüntüye göz gezdirir ve şu soruyu sorar: “Bu pasajdaki insan ne diyor 

(veya ne yapıyor)?”. Sonra katılımcının kelimelerini kullanarak sosyal veya insani 

teknik terimleri kullanarak kodlama belirtkesi atar durumla özdeşleşiyor gibi 

görünen bir terim ortaya çıkarır. Pek çok sayfaya ve görüntüyü inceledikten sonra, 

Nitel Veri Analizinde Bilgisayar Programları Kullanılması



66

araştırmacı programın arama fonksiyonunu kullanarak kod belirtkesine uyan tüm 

metin ve görüntü kesitlerini bulabilir. Bu şekilde araştırmacı katılımcıların kodu 

benzer ya da farklı şekillerde nasıl tartıştıklarını kolayca görebilir. 

 Bilgisayar programları iki ya da daha fazla kod belirtkesi ile alakalı olan 

yaygın pasaj veya kesitlerin yerini belirlemeye yardımcı olur. Arama süreci, iki 

veya daha fazla kod belirtkesini içerecek şekilde genişletilebilir. Mesela, “iki 

ebeveynli aile” kod belirtkesi, “iki ebeveynli aile”yi tartışan kadınların olduğu 

metin kesitlerinde bu iki kadınla ilişkilendirilebilir. Alternatif olarak erkeklerin “iki 

ebeveynli aile” yi konuştuğu bir metin kesitine de “iki ebeveynli aile” kod 

belirtkesi, bu erkeklerle ilişkilendirilebilir. Alıntı yapma faydalı bir kod belirtkesidir 

araştırmacılar, bu kod belirtkesine bağlayıp nitel raporda kullanmak için ilginç 

alıntılar belirleyebilirler ve bir rapor için faydalı olacak alıntıları kolaylıkla elde 

edebilirler. 

Bilgisayar programları aynı zamanda, araştırmacının belirli kelimelerin 

metinlerde ne sıklıkla geçtiğine dair arama yapmalarına da olanak verir; böylelikle 

belirli kelimeler kod belirtkelerinin durumuna göre veya onların kullanım sıklığına 

dayanan olası temalara göre değerlendirilebilir. Başka bir kullanımda, kod belirtkesi 

çalışmadaki başlık için oluşturulabilir ve belirtkedeki bilgi çalışmayı uygulama 

sürecinde, yazar başlığı gözden geçirdikçe değişebilir. 

Bilgisayar programları, kod belirtkeleri arasında kıyaslama yapmaya 

olanak sağlar. Eğer araştırmacı bir önceki örnekte bahsi geçen kadınlar ve 

erkeklerle ilgili iki talepte de bulunursa; veri, kadınların ve erkeklerin “iki 

ebeveynli aile” hakkındaki görüşleri üzerine onların verdiği cevaplar arasında 

kıyaslama yapmak için işine yarar. Böylelikle, bilgisayar programı araştırmacının 

belirtkeler ve kategoriler arasındaki karşılıklı ilişki hakkında veri tabanında 

sorgulama yapmasına olanak tanır. 

Bilgisayar programları, araştırmacının nitel veri analizindeki soyutlamanın 

farklı aşamalarını kavramsallaştırmasına yardımcı olur. Nitel veri analizi süreci, 

daha önce söz edildiği gibi araştırmacının işlenmemiş verileri (örn. görüşme) analiz 

etmesiyle başlar işlenmemiş verileri kodlara dönüştürmesi ve sonrasında kodları 

daha geniş temalara bağlamasıyla devam eder. Bu temalar, nitel analizde kullanılan 

başlıklar olabilir ve çoğu zaman da öyledir. Yazılım programları, kodları hiyerarşik 
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bir şekilde organize etmeye yardımcı olur böylelikle kodlar gibi daha küçük 

birimler, temalar gibi daha büyük birimlerin altına yerleştirilebilir.  

 Nvivo’da çocuklar ve ebeveynler kodu kavramı soyutlamanın iki 

basamağını yansıtır. Böylelikle bilgisayar programı, araştırmacının analiz 

basamaklarını oluşturup işlenmemiş veriler ve daha geniş çaplı temalar arasındaki 

bağlantıyı görmesine yardımcı olur. 

Bilgisayar programları, kodlar ve temalara dair görsel bir resim sağlar. Pek 

çok bilgisayar programı, kullanıcı kodlar ve temalar ile aralarındaki karşılıklı 

ilişkiye dair görsel bir diyagram oluşturabilsin diye kavram haritası oluşturma 

özelliğine sahiptir. Proje ilerledikçe bu kodlar ve temaların yerleri tekrar tekrar 

değiştirilebilir ve yeni bilgi kategorileri altında yeniden organize edilebilir. 

Bilgisayar programları, not yazma ve onları kod olarak depolama 

yeterliğini sağlar. Bu şekilde araştırmacı, veri analizi esnasında nitel raporu 

yazmaya başlayabilir veya sadece veri analizi esnasında oluşan iç görüleri 

kabataslak olarak kaydedebilir. Bilgisayar programları ile araştırmacı, beş 

yaklaşımın her birinin bünyesinde verileri kodlama şablonu oluşturabilir. 

Araştırmacı, seçilen yaklaşımın veri analizi prosedürü ile uyumlu önceden 

belirlenmiş bir kod listesi oluşturabilir. Sonrasında, bilgisayar analizi esnasında 

veriler incelenirken araştırmacı kodlara uyan bilgiyi tespit edebilir veya kodlara 

dönüşecek olan notlar yazabilir. Şekil 8. 3 ve Şekil 8.7’ de gösterildiği üzere, 

yaklaşım ile beraber veri analizi yapmanın genel biçime uygun olan her yaklaşıma 

göre kodlama şablonları oluşturdum.  Ben bu kodları hiyerarşik bir resim olarak 

geliştirdim, ancak daireler şeklinde veya daha az doğrusal bir şekilde de 

çizilebilirler. Kodların hiyerarşik düzenlenmesi, genellikle yazılım programlarının 

kavram haritası oluşturma özelliklerinde kullanılan bir yaklaşımdır (Creswel, 2007, 

s.168-169).  

Hikayesel araştırmada Şekil 8.3’ te hikaye ile ilgili kronoloji, plan veya üç 

boyutlu alan modeli ve hikayeden doğabilecek temalar gibi kodlar oluşturulmuştur. 

Analiz, taslak yapılı yaklaşım veya üç boyutlu alan modeli kullanılarak 

sürdürülebilir ancak ben analiz için mümkün olan en fazla seçeneği sunmak için her 

ikisini de şekilde yerleştirilmiştir. Araştırmacı veri analizi sürecine gerçekten 

başlamadığı sürece, hangi yaklaşımı kullanacağını bilemeyecektir. Hikaye kodu, 
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incelenen unsurlara dayandırılan hikayeyi gerçekten yazmaya başlaması için 

araştırmacı tarafından kullanılabilir. Olgusal analizi kodlama şablonunda (Şekil 8. 

4), daha önce veri analizinde adı geçen kategorileri kullanılmıştır. Dönemsel veya 

kişisel bilgiler (şayet kullanıldıysa), önemli ifadeler, anlam birimleri, metinsel tasvir 

ve yapısal tasviri ( kişi de not olarak yazılabilir) için kodlar yerleştirilmiştir. 

                            

 
En üstteki olgunun temeli kodu, son yazılı raporda temel tanımı olacak 

olan temel ile ilgili bir nota dair yazılmıştır. Temellendirilmiş kuram analizi için 

verilen şablonda (Şekil 8.5) üç ana kodlama basamağına yer verilmiştir. Açık 

kodlama, eksensel kodlama ve selektif kodlama. Ayrıca temellendirilmiş kuramcı 

bu özelliği kullanırsa diye koşullu matris koduna da yer verilmiştir. Tepedeki teori 

tasviri veya görsel model kodu araştırmacı tarafından, bu kodla bağlantılı olan 
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 Etnografyanın kodlama şablonunda (Şekil 8.6), etnografyada kullanılan 

teorik mercek, kültür tanımında kullanılan kodlar, temaların analizi, alan konularına 

dair bir kod ve yorumlama koduna dair bir metne ilişkin bir not olabilecek koda yer 

verdim. Tepedeki kültür paylaşım grubunun kültürel portresi-işleyişi nasıldır kodu, 

etnografın bir gruba özgü ana kültür kurallarını özetleyen notlar yazdığı bir kod 

olabilir. Son olarak vaka analizi kodlama şablonunda (Şekil 8.7) ön kodlu 

tanımlamayı anlatmak için çoklu vaka analizi seçilmiştir. Ayrıca, her bir vakanın 

kendi içindeki temalara dair, benzer olan temalar ve karşılıklı vaka analizine dair 

kodlar geliştirilmiştir. Son olarak da, tüm vakalarda görülen sav ve genellemeler 

için kodlar dahil edilmiştir (Creswel, 2007, s.169-173). 
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Nitel Veri Analizinde Bilgisayar Programlarını Seçme Kriterleri 

(Bilgisayar Programları Arasında Seçim Yapmak)   
Farklı bilgisayar programları mevcut olduğu için, en doğru nitel yazılım 

programı seçiminin ne olacağına dair karar vermek gerekir. Esas olarak, 

programların hepsi benzer özellikler sunar ve bazılarının diğerlerine göre daha fazla 

özelliği vardır. Programların pek çoğunun incelemek ve programı deneyebilmek 

için web sitelerinde bulunabilecek tanıtım numuneleri vardır. Ayrıca, programı 

kullanmış olan diğer araştırmacılarla görüşülebilir ve yazılımla ilgili düşünceleri 

öğrenilebilir.  

Creswel (2002), Maietta ile sekiz kriterden faydalanarak birkaç bilgisayar 

programını değerlendirdiği bir bölüm yazmıştır ve program seçme kriterlerini şu 

şekilde sıralamışlardır:  

1. Programı kullanma kolaylığı,  

2. Kabul ettiği veri türü,   
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3. Metni okuma ve inceleme yeterliği,  

4. Not yazma işlevlerindeki şartı,  

5. Kategorize etme süreci,  

6. Kavram haritası çıkarma gibi analiz özellikleri,  

7. Programın nitel veriyi içeri aktarma yeterliği,  

8. Çoklu araştırmacılara yönelik desteği ile farklı veritabanlarını 

kaynaştırması.  

Bu kriterler, bir araştırmacının ihtiyaçlarını karşılayacak bilgisayar 

programını belirlemekte kullanılabilir (Creswel, 2007, s.173). 

Weitzman ve Miles (1995), program seçiminde hangi analiz türünün 

uygulanacağının da önemli olduğunu ifade ederler. Buna göre analizci şu soruları 

yanıtlamaya çalışmalıdır: 

a. Keşfedici ya da Doğrulayıcı Olma: Verilerin neye benzediği görülüp 

fikirler tümevarımsal olarak mı geliştirilecek? Yoksa bir teoriye bağlı belirli bir 

hipotez tümdengelimsel olarak kontrol mü edilecek? Eğer araştırmacı ilkine 

yönelmişse, hızlı ve güçlü bir soruşturma ve geri çağırma, kolay kodlama ve 

değiştirme ve iyi bir metin ya da grafik gösterimine sahip olması gerekir. Eğer bir 

teoriden başlayıp belirli hipotezleri test edecekse, güçlü teori-inşasına ve test-etme 

özelliklerine sahip bir program daha uygun olacaktır. 

b. Başlangıçta Kodlama Şemasına Sahip Olma Ya da Evrilmeci 

Yaklaşımı Benimseme: Çalışma, kodlar (kategoriler, anahtar kelimeler) için iyi 

tanımlanmış apriori semalara sahip mi? Yoksa, bu tarz bir sema, bir alansal 

yaklaşım tarzında sürekli karşılaştırma metodu kullanılarak, siz ilerledikçe mi 

evrilecek? Eğer ikincisi benimsenmiş ise, ekranda (on-screen) kodlama ve kodların 

kolay ya da otomatik değiştirilmesi özelliklerine sahip olmak önemlidir. Burada, 

üst-metin ilintileme (link-making) işlevine sahip programlar da yardımcı olur. 

Otomatik kodlama işlevine sahip bir program, araştırmacının belirlediği bir kurala 

göre kodu uygular. 

c. Çoklu Kodlamaya Karşı Tek Kodlama: Bazı programlar 

araştırmacıya,  çeşitli farklı kodları metnin aynı parçasına atama imkanı verir. 

Diğerleri ise bu konuda daha katı olabilir: ancak tek küme, tek kod uygulamasına 

imkan verir. Bazı başka programlar ise bir kümeye birden fazla kodlama yapma 
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imkanı verir fakat aynı kümede çok sayıda kod bulunduğunu bilmez, bunları her bir 

kod için ayrı bir küme olarak görür. 

d. Yinelenmeli/Tekrarlı ya da Tek Geçişli Olma: Veriler arasında çeşitli 

zamanlarda gezinmek, farklı ve değiştirilmiş kesimler almak istenmekte midir? Ya 

da, entelektüel sebeplerden ötürü araştırmacı kendini tek bir geçiş ile mi 

sınırlandırmak ister? Eğer ilkini istemekte ise, esnek, hızlı gezinmelere/geçişlere 

olanak veren, kod değiştirmelerini kolaylaştıran bir programa gereksinir. Bu 

noktada, kayıtların sabit mi? yoksa analiz sırasında değiştirilebilir mi? olduğu 

konusu da önemlidir. 

e. Analizin İnceliği: Analiz belli kelimelere mi odaklanacak? Ya da 

metnin satırlarına, paragraflarına, sayfalarına mı? Programın araştırmacı için 

hangisine olanak tanıdığına bakmak gerekir. Araştırmacı verilerdeki farklı 

büyüklükteki kümelere bakabilecek midir? Program ne kadar esnektir? 

f.Verilerin Bağlamına İlgi: Program, metinden araştırmacının 

soruşturmasına göre kümeleri getirdiğinde araştırmacı ne kadar çevreleyici 

(kodlanmış metin parçalarını orijinal bağlamında çevreleyen) enformasyona sahip 

olmayı istemektedir? Sadece kelimeyi, satırı ya da cümleyi mi istemektedir? 

Bunların yanı sıra, önceki ya da sonraki cümle ya da paragrafları da isteyecek 

midir? Ya da tüm dosyayı görebilmeyi mi istemektedir? Dosyadaki bir yere 

doğrudan girip üzerinde çalışmak (örn. Kodlama, düzeltme, atama yapmak) 

istemekte midir? Enformasyonu, araştırmacıya nereden geldiğini bildirecek bir 

kaynak fişi ile işaretli görmek ister mi? (örn. “3.  görüşme Ayşe Mutlu, s.22, satır 

6” gibi)? Programlar bu konulara göre farklılaşır. Bu sorular temelde, veriye 

yakınlık konusuyla yakından ilişkilidir. 

g. Gösterim Amaçları: Verileri, indirgeme yapılmamış bir metnin sayfası 

yerine, organize olmuş, özetlenmiş biçimde görebilmek analizin daha iyi gitmesini 

sağlar. Bazı programlar, liste biçiminde çıktı verir (metnin parçalarını, kodları vs.). 

Bazıları, matris gösterimlerine olanak tanır. Bir matrisin her bir hücresi için metin 

parçalarını ya da kodları listeleyebilirler. Araştırmacının, parçaları metin yüklü bir 

matrise yerleştirmeden önce düzeltme, indirgeme, özetleme imkanı veren bir 

program seçmesi iyi olacaktır. Bazı programlar araştırmacıya nicel verileri 

(genellikle frekanslar) bir matris içinde verebilir. Diğer bazıları ise,  ağlar ya da 
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hiyerarşik diyagramlar gibi veri gösterimlerinin diğer baslıca biçimlerine imkan 

vermektedir. 

h. Sadece Nitel Verilere mi Odaklanılacak Yoksa Nicel Veriler de 

Dahil Edilecek mi?: Eğer veriler ya da analiz sayıları içerme olan ağına sahipse, 

programın  şeyleri sayıp sayamayacağını, SPSS, SYSTAT ya da BMDP gibi 

programlara enformasyon gönderip gönderemeyeceğine bakmak gerekir.  Ne çeşit 

bir nicel analiz yapılacağını ve düşünülen programın verileri uygun biçimde 

düzenleyip düzenleyemeyeceğinden emin olmak gerekir. Ayrıca,   oluşturulan 

analitik yaklaşımı dikkate alarak, programların nicel ve nitel verileri anlamlı bir 

biçimde bağlantılandırılabileceğinden emin olmak gerekir (Kuş, 2006, s.46-49). 

Genel Değerlendirme ve Sonuç 

 Bu çalışmada edinilen deneyim ışığında şu ifade edilebilir ki; nitel veri 

analizi,  sayısallaştırılmak istenmeyen metin formundaki verilerin analizi anlamına 

gelmektedir. Esasında birtakım sayısallaştırmalar yapılabilmekteyse de bunlar 

analizde ikincil kalmaktadır, analizin öncelikli amacı değildir. Tam da bu noktada 

analiz sözcüğünün ne anlama geldiği önem kazanmaktadır. Sosyal bilimler alanında 

pozitivist metodolojik anlayışın uzun süren hâkimiyeti ile birlikte analiz sözcüğü 

neredeyse sayısal istatistiksel çıkarımlarla aynı anlama gelir olmuştur. Oysa analiz 

sözcüğü, birtakım analitik operasyona işaret etmektedir.  

Bu bağlamda denilebilir ki; gerek nicel gerek nitel olsun analiz terimi 

esasında, teorik bilgiler ve verilerden hareketle, kategorilerin ya da değişkenlerin 

oluşturulması ve bunlar arasında ilinti ile bağlantıların kurulması süreçlerini içeren 

bir terimdir. Dolayısıyla, nicel ve nitel analiz, kategoriler ya da değişkenler arasında 

kurulan bağlantıları sınamak üzere, neleri kanıt olarak gördükleri noktasında 

farklılaşmaktadır. Bu temelde, nicel analizde verilerin sayısallaştırılmasıyla yapılan 

istatistiksel hesaplamalardan elde edilen sonuçlar kanıt olarak sunulmakta iken nitel 

analizde tersine, metodolojik duruşu gereği özellikle bu tür kanıtlardan 

kaçınılmaktadır (Kuş, 2006, s. 331-332). 

 Nitel veri analizine ilişkin, göreli bir yaklaşımdan daha pozitivist bir 

yaklaşıma kadar uzanan pek çok farklı yaklaşım olduğu halde bugün, farklı 

perspektifleri benimseyen araştırmacılar merkezde buluşmaktadırlar. Nitel 

araştırma yapmaya ilişkin göreli bir yaklaşımı benimseyenler azınlıkta kalmakta, 
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bunun yerine giderek daha fazla araştırmacı, verilerinin geçerli, güvenilir ve 

genellenebilir olmasıyla ilgilenmektedir. İşte tam bu noktada nitel veri analizine 

yönelik bilgisayar programlarının işlevsel bir öneme sahip olduğu görülmektedir. 

Bu tür programlar aracılığıyla araştırmacılar büyük miktarda nitel verilerle 

sistematik bir tarzda başa çıkabilmekte, böylece araştırma bulguları sınırlı ya da 

tekil merkezli olmak yerine genellenebilirlik imkanına kavuşabilmektedir. Ayrıca 

nitel araştırmalarda geçerliğin sağlanması açısından önemli olan yoğun betimleme 

geliştirilen bilgisayar programları ile desteklenmektedir. Bilgisayar programlarının 

geliştirilmesiyle birlikte nitel veri analizi daha önce hiçbir biçimde sahip 

olamayacağı olanaklara kavuşmuştur (Mıhladız, 2010, s.102-104). 

Nitel veri analizine yönelik bilgisayar programlarının temel işlev ve 

katkıları hakkında, yukarıda özetlenen temel analitik süreçler dikkate alınarak genel 

bir değerlendirme yapılabilir. Çalışma süresince de ifade edildiği üzere, nitel veri 

analizi pratiği içinde merkezi süreç, kategoriler ister önceden belirlenmiş olsun ister 

verilerden hareketle oluşturulmuş olsun verilerin kodlanması sürecidir. Verilerin 

kodlanması temelde, orijinal metin içinden ilgili veri parçalarının (bit of data) 

alınarak kategoriler (kodlama birimleri) içine atanması (assign) sürecini 

içermektedir.  Nitel veri, sayısal formda değil fakat metin formunda olduğundan 

kodlama sürecinde, analizin sistematik ve tutarlı bir tarzda yürütülebilmesi 

açısından, kategorilere atanacak veri parçalarının büyüklüğünün belirlenmesi 

sorunu ortaya çıkmaktadır. Kısaca, orijinal metin içinden kategorilere atanacak veri 

parçalarının bir kelime, cümle, satır ya da paragraftan hangisi olacağına bastan 

karar verilmesi gerekmektedir. Oysa bu durum bir taraftan da sistematik olmak 

adına araştırmacının, tüm zenginliği ile anlamları keşfetmeye yönelen araştırma 

amacından feragat etmesine sebep olması dolayısıyla paradoksal bir nitelik 

taşımaktadır. (Kuş, 2006, s.333-334).  

Nitel veri çözümleme yazılımlarının niteliksel araştırmalarda kullanılması, 

çeşitli yararları nedeniyle giderek yaygınlaşmaktadır. Bu yararlardan en önemlisi, 

yazılımın nitelik veya nicelik araştırma yöntemlerine özgü birbirinden farklı 

verilerin bir arada değerlendirilmesini sağlamasıdır. Farklı türlerden verilerin 

birlikte incelenebilmesi işlemi, gerçekte var olan daha büyük ve ayrıntılı bir ilişkiler 

ağının görülebilmesini sağlamaktadır. Ayrıntılı ve yoğun bir kodlamayla, öbür türlü 
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gözden kaçabilecek olan en küçük etkenler bile bulunarak, genel teori yapısındaki 

yeri gösterilebilmektedir. Böylece mikro verilerden hareketle makro bir sonuca 

ulaşılabilmektedir. Öte yandan büyük miktarlardaki verilerin incelenebilmesine 

olanak verdiği için, bir araştırmanın bilimsel güvenirliğini, geçerliğini ve 

bütünlüğünü artırıcı bir katkı sağlamaktadır. Böylece bilimsel bulgulardaki kesinlik 

niteliği artmaktadır. Özellikle, işitsel ve görsel türdeki ses ve görüntü verilerinin 

niteliksel olarak incelenmesine olanak vererek niteliksel araştırmanın kesinliğini 

artırmaktadır. Öğrenilmesi ve kullanımı, diğer araştırma araçlarına göre oldukça 

kolaydır. Niteliksel araştırmaların öğretilmesini, uygulanmasını ve kullanılmasını 

da kolaylaştırmaktadır (Birkök, 2008, s.6-7). 

Çalışmada sunmaya ve somutlaştırmaya çalışıldığı gibi, nitel veri 

analizinin ne olduğuna ilişkin açık bir fikre sahip oldukça bu programların işleyiş 

mantığını kavramak kolaylaşacaktır. Çünkü önceden de belirtildiği üzere, 

günümüzde çok fazla sayıda nitel veri analizi programı bulunmaktaysa da, 

bunlardan üçü (Atlas.ti, Maxqda ve Nvivo) işlevlerinin gelişkinliği ve 

kullanımlarının yaygınlığı ile öne çıkmaktadır. Dolayısıyla, bu üç programın da 

işleyiş mantığı aynı esaslara dayanmakta, kullanım kolaylığı gibi hususlarda 

birbirlerinden farklılaşmaktadır. Bu tip programları kullanmanın tek bir yolu 

yoktur. Bunun sebebi, araştırmacının gerek nitel veri analizi sürecindeki gerek bu 

tip programları kullanmadaki deneyim ve yaratıcılıklarına bağlı olarak programların 

işlevlerinin çeşitli amaçlarla kullanılabilecek oluşudur (Kuş, 2006, s.337).  

Bilgisayar programları tek başına yeterli değildir. İyi bir analiz, eldeki 

verilerin niteliği ve kapsamına da bağlıdır. Bilgisayar programları ile analiz 

güçlendirilebilir. Araştırmacının teknik bilgi ve becerisi ile metodolojik bilgisinin 

olmasını gerektirir. Eleştirel bakmak gerekir. Bilgisayar programının etkin 

kullanımının tek yolu onun teknik adımını bilmekten değil, fakat bu adımların 

metodolojik tercihlerin yansıması olmasından geçmektedir. Gerçekte analizi güçlü 

kılan şey bir bilgisayar programının kullanılması değil, araştırmacının metodolojik 

duruşunun netliği ile bunu inşa ve ifşa etme becerisidir. Son olarak nitel veri 

analizinde programa göre araştırma seçilmez araştırmaya göre uygun bilgisayar 

programı seçilir (Kuş, 2009, s.130). 
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Sonuç olarak nitel veri analizine yönelik bilgisayar programları öncelikle 

analizi kolaylaştırıcı bir işleve sahiptir. Analizin asıl sahibi araştırmacının 

kendisidir (tıpkı nicel veri analizinde olduğu gibi). Bununla birlikte bu tip 

programlar araştırmacılara, esneklik, hız ve sistematiklik kazandırmaktadır. Ayrıca, 

bilgisayar programı araştırmacıya, verilere yakın durma imkanı vermesiyle geçerlik, 

analize tamlık ve kesinlik sağlamasıyla güvenilirlik ve geniş sayıda örneklemle başa 

çıkma imkanı sunmasıyla genellenebilirlik konularında önemli destek 

sağlamaktadır. Son bir noktayı vurgulamak gerekirse, bu tip programları 

kullanmanın tek bir yolu yoktur, araştırmacının donanımı programların açıklarını 

kapatmada etkili görünmektedir. 
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Ses Temelli Cümle Yöntemine Göre İlkokuma Yazma 
Öğretimine İlişkin Öğretmen Görüşleri1 
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Sefer ADA3                Z. Nurdan BAYSAL4 

 

 
ÖZET 

 
Bu araştırmanın amacı; ilkokul birinci sınıf öğretmenlerinin Ses Temelli Cümle 

Yöntemine göre ilkokuma yazma öğretimine ilişkin görüşlerini saptamaktır. Bu amaç 

doğrultusunda öğretmenlere üç tane açık uçlu soru sorulup yarı yapılandırılmış görüşme 

yapılmıştır. Sorular; öğretmenlerin Ses Temelli Cümle Yöntemine göre ilkokuma yazma 

öğretimi esnasında karşılaştıkları sorunları, Cümle Yöntemine göre ilkokuma yazma öğretimi 

ile Ses Temelli Cümle Yöntemine göre ilkokuma yazma öğretimini olumlu olumsuz 

yönleriyle karşılaştırmalarını, Ses Temelli Cümle Yöntemine göre ilkokuma yazma öğretimi 

ile ilgili önerilerini kapsamaktadır. Araştırmada, yirmi beş tane birinci sınıf öğretmeniyle 

çalışılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu; İstanbul ili Esenler ilçesi Hasip Dinçsoy, Engin 

Can Güre ve Cumhuriyet İlkokulu öğretmenleri arasından gönüllülük esasına uygun olarak 

seçilen yirmi beş tane birinci sınıf okutan sınıf öğretmeni oluşturmaktadır.  Öğretmenler, Ses 

Temelli Cümle Yöntemine göre ilkokuma yazma öğretimi sırasında bazı sorunlarla 

karşılaştıklarını ifade etmişlerdir. Araştırmada öğretmenlerin önerileri de alınmıştır.  

Anahtar Kelimeler: İlkokuma Yazma Öğretimi, Bitişik Eğik Yazı, Öğretmen Görüşleri  
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Teachers’ Opinions About Initial Literacy Education According 
to Phonetic Based Sentences Construction Method 

 
 
 

ABSTRACT 
 

The aim of the study was to observe what teachers’ opinions were for initial 

literacy education. According to this purpose the research was asked teachers three questions. 

The questions were about what was the wrong during initial literacy according to phonetic 

based sentences construction method, the comparison between new and past method of initial 

literacy education, the proposals about initial literacy according to phonetic based sentences 

construction method. The work group of the research was formed of twenty five (25) first 

grade teachers selected from three primary schools which were called Hasip Dinçsoy, Engin 

Can Güre and Cumhuriyet Primary School in Esenler district of İstanbul province.  In 

research twenty five teachers explained their own opinions about initial literacy education to 

phonetic based sentences construction method. They expressioned that they had got some 

problems while initial education according to phonetic based sentences construction method. 

Teachers’ proposals also were taken. 

Keywords: Initial Literacy Education, Cursive Handwriting, Teachers’ Opinions. 
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Giriş 
Dil; bir bireyin, bir milletin kendini tanıyıp çağdaşlaşabilmesinden 

sosyalleşip eleştirel değerlendirmeler yapabilmesine kadar her alanda önemli 

katkılar sağlar. Dil; sadece anadili derslerinde değil tüm derslerde başarının anahtarı 

rolündedir. Anadilini öğrenmesi için çocuğa özel bir gayret gösterilmediği halde 

çocuk kendiliğinden dilin yapısını çözer ve dilini öğrenir (Alpöğe, 1991, s.64). 

“İlkokuma yazma” terimi çocuğun, yazılı dilinin işaretlerini sesli olarak 

okuyabildiği, söyleyebildiği, söylenenleri veya kendi düşüncelerini yazabildiği 

dönemi ifade etmek için kullanılır. Yazılı dil, sesi sembolize eden harf işaretleriyle 

yazılmaktadır. Dilin seslerinin simgesi olan harfler; hece, kelime, cümleler ve 

metinler oluşturarak yazılı dilin gerçekliğini oluşturur. Yazılı dilin ilişkilerinin 

kavranmasının başlangıcı ilkokuma yazma etkinliğiyle başlamaktadır (Ferah, 2001, 

s. 22). 

Modern toplumsal hayatın gelişmesiyle okuma yazma öğrenmenin önemi 

artmış olup okuryazarlık oranındaki yükseklik çağdaş gelişmenin bir ölçütü haline 

gelmiştir (Çelenk, 2002, s. 40). İlkokuma yazma; bireyin, eğitim öğretim sürecinin 

sadece bir bölümü olup amaca ulaşmak için önemli araçlardan bir tanesidir (Çatak, 

2008, s.5). İlkokuma yazma, insanlığın on bin yılda oluşturduğu sembolleri bireye 

öğreterek onda yeni bir iletişim kanalı oluşturmaktır (Güleryüz, 2000, s. 2). 

İlkokuma yazma; çocuğun ihtiyacı olan dinleme, konuşma, okuma, yazma, 

görselleri okuma ve görselleri sunma gibi temel becerilerinin gelişimine imkân 

sağlayan sistematik bir etkinliktir (Bay, 2008, s. 7-8). Okuma yazma, bireyin okul 

ve sosyal yaşamındaki başarısı ile sahip olduğu potansiyelini geliştirmesi 

bakımından son derece önemlidir (Turan ve Akpınar, 2008, s. 122).  

Öğrencinin, bir kelimeyi yazarken kesintisiz hareket etmesi, yazıda 

kazandığı akıcılık, kalemi doğru tutma başarısı özellikle resim yapma becerisini 

olumlu yönde etkilemektedir (Coşkun, 2011, s. 30-31). Bitişik eğik yazı, kesintisiz 

hareketlerden oluştuğundan hızlı yazma ve hızlı düşünmeyi destekler (Akyol, 2005, 

s.52). Türkiye’de uzun yıllar ilkokuma yazma öğretimi Cümle Yöntemi ile 

yapılmaktaydı. 2004-2005 eğitim öğretim yılı itibariyle Ses Temelli Cümle 

Yöntemine geçilmiştir. Yazı öğretiminde de bitişik eğik yazı benimsenmiştir (MEB, 

2004).  
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Bu araştırmada, ilkokul birinci sınıf öğretmenlerinin bitişik eğik yazma 

becerisine ilişkin görüşleri incelenmiştir. Bu araştırmanın genel amacı; ilkokul 

birinci sınıf öğretmenlerinin Ses Temelli Cümle Yöntemine göre ilkokuma yazma 

öğretimine ilişkin görüşlerini saptamaktır. Bu genel amaç doğrultusunda şu alt 

amaçlar incelenmiştir: 

1) Öğretmen görüşlerine göre Ses Temelli Cümle Yöntemi ile ilkokuma 

yazma öğretimi sırasında karşılaşılan sorunlar nelerdir? 

2) Ses Temelli Cümle Yöntemine göre ilkokuma yazma öğretimi ile Cümle 

Yöntemine göre ilkokuma yazma öğretiminin öğretmen görüşlerine göre olumlu 

olumsuz yönleri nelerdir? 

3) Ses Temelli Cümle Yöntemine göre ilkokuma yazma öğretimine ilişkin 

birinci sınıf öğretmenlerinin önerileri nelerdir? 

Yöntem 

Çalışma Grubu 

İlkokulda uygulanan bitişik eğik yazının öğretiminde karşılaşılan sorunları 

tespit etmeye yönelik olarak yapılan çalışmada, yirmi beş tane birinci sınıf 

öğretmeniyle çalışılmıştır. Öğretmenlerle standartlaştırılmış açık uçlu görüşme 

yapılmıştır. Oluşturulan sorular uzmanlardan görüş alınarak düzenlenmiştir. 

Görüşmeler ses kayıt cihazıyla kaydedilmiştir. Ayrıca araştırmacı, görüşme 

esnasında notlar almıştır. Görüşmeler bittikten sonra araştırmacının notları, ses 

kayıtları ve araştırmacı tarafından ulaşılan sonuçlar öğretmenlere sunulmuştur. 

Öğretmenlerin değerlendirmeleri ve önerileri alınmıştır.  

Araştırmada, ilkokul birinci sınıf öğretmenlerinden gönüllük esasına göre 

meydana getirilen çalışma grupları ile çalışılmıştır. Çalışma grupları; 2010-2011 

eğitim-öğretim yılı İstanbul ili Esenler ilçesi Hasip Dinçsoy, Engin Can Güre ve 

Cumhuriyet İlkokulunda görev yapan birinci sınıf öğretmenleri arasından 

belirlenmiştir. Araştırmaya katılan yirmi beş tane öğretmenin tamamı birinci sınıf 

öğretmenleridir. Öğretmenlerin tamamı hem Cümle Yöntemi ile hem de Ses 

Temelli Cümle Yöntemi ile ilkokuma yazma öğretimi yapmış sınıf öğretmenleridir. 
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Veri Toplama Araçları 

Öğretmenlerin görüş ve önerilerini almak için üç soruluk “Öğretmen Görüş 

Formu” uygulanmıştır. Sorular, Ses Temelli Cümle Yöntemine göre ilkokuma 

yazma öğretimi ile Cümle Yöntemine göre ilkokuma yazma öğretimini olumlu 

olumsuz yönleriyle karşılaştırma, Ses Temelli Cümle Yöntemine göre ilkokuma 

yazma öğretimi sırasında karşılaşılan sorunları belirtme ve Ses Temelli Cümle 

Yöntemine göre ilkokuma yazma öğretimine ilişkin önerileri söyleme şeklinde 

ifade edilebilir. 

Bulgular    

Görüşmecilere yöneltilen “Ses temelli cümle yöntemine göre ilkokuma 

yazma öğretimi esnasında karşılaştığınız sorunlar nelerdir?” sorusuna öğretmenler 

farklı nitelikte cevaplar vermiştir.  

 

Tablo 1: Ses Temelli Cümle Yöntemine Göre İlkokuma Yazma Öğretimi Sırasında 
Karşılaşılan Sorunlara İlişkin Öğretmen Görüşlerine Ait Bulguların Frekans ve Yüzde 

Hesaplamaları 
 

Ses Temelli Cümle Yöntemine Göre İlkokuma Yazma Öğretimi Sırasında 
Karşılaşılan Sorunlar 

 
f 

 
% 

Okuma hızının düşük olması 6 13.04 

Yazıların okunaksız olması 3 6.52 

Bitişik eğik yazının kullanılması 3 6.52 

Uzun kelimeler yazarken harf eksikliklerinin yapılması 3 6.52 

Bitişik eğik yazının okuldaki tüm öğrenciler ve öğretmenler tarafından 
kullanılmaması 

3 6.52 

Okuduğunu anlayamama 3 6.52 

Harflerin eğik yazılamaması 2 4.34 

Harflerin bağlantılarının kuralına göre yazılamaması 2 4.34 

Bitişik eğik yazının yorucu olması 2 4.34 

Öğretmenin ders ve çalışma yükünün artması 2 4.34 

Uzun kelimelerin zor yazılması 2 4.34 

Okuma ile yazmanın paralel gitmemesi 2 4.34 
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Ders kitaplarının yetersiz olması 1 2.17 

Çocuğun yakın çevresinde bitişik eğik yazı örneklerinin olmaması 1 2.17 

Bitişik eğik yazının Türkçe’ye uygun olmaması 1 2.17 

Sınıf mevcutlarının kalabalık olması 1 2.17 

Öğrencinin özdeğerlendirme ve akran değerlendirme yapması  1 2.17 

Anlamsız hecelerin zor öğrenilmesi 1 2.17 

İlk okuma yazma öğretimine sert süreksiz ünsüzlerle başlanmaması 1 2.17 

Öğrencilerin akıcı okuyamaması 1 2.17 

Öğrencilerin yazılarının estetik olmaması 1 2.17 

Ailelerin çocuklarına düz yazı öğretmesi 1 2.17 

Öğrencilerin küçük kas becerilerinin gelişmemiş olması 1 2.17 

Öğrencilere bitişik eğik yazının sıkıcı gelmesi 1 2.17 

Açık uçlu hecelere ulaşma 1 2.17 

Toplam 46 100 

 
“Ses Temelli Cümle Yöntemine göre ilkokuma yazma öğretimi esnasında 

karşılaştığınız sorunlar nelerdir?” sorusuna görüşme yapılan yirmi beş tane 

öğretmenden toplam kırk altı farklı cevap alınmıştır.  Yaşanan sorunlarla ilgili 

görüşlerin % 13.04’ü “Okuma hızının düşük olması” şeklinde ifade edilmiştir. 

“Yazıların okunaksız olması”, “Bitişik eğik yazının kullanılması”, “Uzun kelimeler 

yazarken harf eksikliklerinin yapılması”, “Bitişik eğik yazının okuldaki tüm 

öğrenciler ve öğretmenler tarafından kullanılmaması”, “Okuduğunu anlayamama” 

sorunları; ifade edilen tüm sorunlar içinde  % 6.02’lik yer tutmaktadır. İfade edilen 

görüşlerin % 4.34’ü, “Harflerin eğik yazılamaması”, “Harflerin bağlantılarının 

kuralına göre yazılamaması”, “Bitişik eğik yazının yorucu olması”, “Öğretmenin 

ders ve çalışma yükünün artması”, “Uzun kelimelerin zor yazılması”, “Okuma ile 

yazmanın paralel gitmemesi” şeklinde sorunlar yaşandığını belirtmektedir. “Ders 

kitaplarının yetersiz olması”, “Çocuğun yakın çevresinde bitişik eğik yazı 

örneklerinin olmaması”, “Bitişik eğik yazının Türkçe’ye uygun olmaması”, “Sınıf 

mevcutlarının kalabalık olması”, “Öğrencinin özdeğerlendirme ve akran 

değerlendirme yapması”, “Anlamsız hecelerin zor öğrenilmesi”, “İlk okuma yazma 
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öğretimine sert süreksiz ünsüzlerle başlanmaması”, “Öğrencilerin akıcı 

okuyamaması”, “Öğrencilerin yazılarının estetik olmaması”, “Ailelerin çocuklarına 

düz yazı öğretmesi”, “Öğrencilerin küçük kas becerilerinin gelişmemiş olması”, 

“Öğrencilere bitişik eğik yazının sıkıcı gelmesi”, “Açık uçlu hecelere ulaşma” 

sorunları belirtilen tüm sorunlar içerisinde % 2.17 olarak yer almaktadır. 

 
Tablo 2: Öğretmen Görüşlerine Göre Ses Temelli Cümle Yöntemiyle İlkokuma Yazma 
Öğretiminin Cümle Yöntemiyle İlkokuma Yazma Öğretimine Göre Olumlu Yanlarının 

Belirlenmesine İlişkin Frekans ve Yüzde Hesaplamaları 
 

Öğretmen Görüşlerine Göre Ses Temelli Cümle Yöntemiyle 
İlkokuma Yazma Öğretiminin Olumlu Yanları 

 
f 

 
% 

Okumaya geçişin kısa sürede gerçekleşmesi 7 43.75 

Bitişik eğik yazıyla yazma hızının yüksek olması 3 18.75 

Ezber olmaması 2 12.5 

Okuma yazma öğrenme oranının yüksek olması 1 6.25 

Bitişik eğik yazının çocuğun gelişimine uygun olması 1 6.25 

Okuma yazma mekanizmasının öğrenciler tarafından kolayca 
çözülebilmesi 

1 6.25 

Zaman kaybı yaşanmaması 1 6.25 

Toplam 16 100 

 
“Cümle Yöntemine göre ilkokuma yazma öğretimi ile Ses Temelli Cümle 

Yöntemine göre ilkokuma yazma öğretimini olumlu olumsuz yanlarıyla 

karşılaştırınız.” sorusuna alınan öğretmen görüşlerinin on altı tanesi Ses Temelli 

Cümle Yöntemiyle ilkokuma yazma öğretiminin Cümle Yöntemiyle ilkokuma 

yazma öğretimine göre olumlu yanları olduğunu belirtmektedir.  

Öğretmen görüşlerinin % 43.75’i Ses Temelli Cümle Yöntemi’nde 

“Okumaya geçişin kısa sürede gerçekleşmesi”ni yöntemin olumlu yönü olarak 

görmektedir. Öğretmen görüşlerinin % 18.75’i Ses Temelli Cümle Yöntemi’nde 

“Bitişik eğik yazıyla yazma hızının yüksek olması”nı yöntemin olumlu yönü olarak 

görmektedir. Öğretmen görüşlerinin % 12.5’i Ses Temelli Cümle Yöntemi’nin 

“Ezber olmaması” nı yöntemin olumlu yönü olarak görmektedir. Öğretmen 

görüşlerinin % 6.25’i  “Okuma yazma öğrenme oranının yüksek olması”nı, “Bitişik 

eğik yazının çocuğun gelişimine uygun olması”nı, “Okuma yazma mekanizmasının 

Ses Temelli Cümle Yöntemine Göre İlkokuma Yazma Öğretimine...
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öğrenciler tarafından kolayca çözülebilmesi”ni ve “Zaman kaybı yaşanmaması”nı 

yöntemin olumlu yönü olarak görmektedir. 

 
Tablo 3: Öğretmen Görüşlerine Göre Ses Temelli Cümle Yöntemiyle İlkokuma Yazma 

Öğretiminin Cümle Yöntemiyle İlkokuma Yazma Öğretimine Göre Olumsuz Yanlarının 
Belirlenmesine İlişkin Frekans ve Yüzde Hesaplamaları 

 
Öğretmen Görüşlerine Göre Ses Temelli Cümle Yöntemiyle 
İlkokuma Yazma Öğretiminin Olumsuz Yanları 

 
f 

 
% 

Bitişik eğik yazının kullanılması 6 21.42 

Öğrencilerin okuduğunu anlayamaması 4 14.28 

Öğrencilerin okuma hızının düşük olması 4 14.28 

Öğrencilerin heceleyerek okuması 3 10.71 

Öğrencilerin harfleri eksik yazması 1 3.57 

Bitişik eğik yazı harflerinin yazılış yönlerini takip etmenin zorluğu 1 3.57 

Ölçekler, formlar ve fotokopilerin fazlalığı 1 3.57 

Ailelerin yöntemle ve bitişik eğik yazıyla ilgili bilgi sahibi 
olmamaları 

1 3.57 

Proje ve performans ödevleri 1 3.57 

Materyal eksikliği 1 3.57 

Okumada zorlanılması 1 3.57 

Öğrencilerin test çözememesi 1 3.57 

Akıcı okumaya geçmenin zorluğu 1 3.57 

Öğrencilerin yazılarının okunamaması 1 3.57 

Bitişik eğik yazı yazarken el kaldıramama durumu 1 3.57 

Toplam 28 100 

 
“Cümle Yöntemine göre ilkokuma yazma öğretimi ile Ses Temelli Cümle 

Yöntemine göre ilkokuma yazma öğretimini olumlu olumsuz yanlarıyla 

karşılaştırınız.” sorusuna alınan öğretmen görüşlerinin yirmi sekiz tanesi Ses 

Temelli Cümle Yöntemiyle ilkokuma yazma öğretiminin Cümle Yöntemiyle 

ilkokuma yazma öğretimine göre olumsuz yanları olduğunu belirtmektedir.  

Öğretmen görüşlerinin % 21.42’si “Bitişik eğik yazının kullanılması”nı, 

%14.28’i  “Öğrencilerin okuduğunu anlayamaması”nı ve “Öğrencilerin okuma 

hızının düşük olması”nı, %10.71’i “Öğrencilerin heceleyerek okuması”nı, %3.57’si 

“Öğrencilerin harfleri eksik yazması”nı, “Bitişik eğik yazı harflerinin yazılış 
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yönlerini takip etmenin zorluğu”nu, “Ölçekler, formlar ve fotokopilerin fazlalığı”nı, 

“Ailelerin yöntemle ve bitişik eğik yazıyla ilgili bilgi sahibi olmamaları”nı, “Proje 

ve performans ödevleri”ni, “Materyal eksikliği”ni, “Okumada zorlanılması”nı, 

“Öğrencilerin test çözememesi”ni, “Akıcı okumaya geçmenin zorluğu”nu, 

“Öğrencilerin yazılarının okunamaması”nı, “Bitişik eğik yazı yazarken el 

kaldıramama durumu”nu Ses Temelli Cümle Yöntemiyle ilkokuma yazma 

öğretiminin Cümle Yöntemiyle ilkokuma yazma öğretimine göre olumsuz yanları 

olarak ifade etmişlerdir. 

 
Tablo 4: Öğretmen Görüşlerine Cümle Yöntemiyle İlkokuma Yazma Öğretiminin Ses 

Temelli Cümle Yöntemiyle İlkokuma Yazma Öğretimine Göre Olumlu Yanlarının 
Belirlenmesine İlişkin Frekans ve Yüzde Hesaplamaları 

 
Öğretmen Görüşlerine Göre Cümle Yöntemiyle İlkokuma 
Yazma Öğretiminin Olumlu Yanları 

 
f 

 
% 

Okuma hızının yüksek olması 3 23.07 

Okuduğunu anlayabilme 3 23.07 

Hecelemeden hızlı, akıcı okuyabilme 2 15.38 

Heceleme döneminin kısa sürmesi 1 7.69 

Öğrencinin bütünü görebilmesi 1 7.69 

Düz yazı kullanılması 1 7.69 

Yazarken el kaldırıp dinlenebilme fırsatının olması 1 7.69 

Hızlı yazı yazabilme 1 7.69 

Toplam 13 100 

 
“Cümle Yöntemine göre ilkokuma yazma öğretimi ile Ses Temelli Cümle 

Yöntemine göre ilkokuma yazma öğretimini olumlu olumsuz yanlarıyla 

karşılaştırınız.” sorusuna alınan öğretmen görüşlerinin on üç tanesi Cümle 

Yöntemiyle ilkokuma yazma öğretiminin Ses Temelli Cümle Yöntemiyle ilkokuma 

yazma öğretimine göre olumlu yanları olduğunu belirtmektedir. Öğretmen 

görüşlerinin %23.07’si “Okuma hızının yüksek olması”nı ve “Okuduğunu 

anlayabilme”yi, %15.38’i “Hecelemeden hızlı, akıcı okuyabilme”yi, Cümle 

Yöntemiyle ilkokuma yazma öğretiminin Ses Temelli Cümle Yöntemiyle ilkokuma 

yazma öğretimine göre olumlu yanları olarak ifade etmişlerdir. 
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Tablo 5: Öğretmen Görüşlerine Cümle Yöntemiyle İlkokuma Yazma Öğretiminin Ses 
Temelli Cümle Yöntemiyle İlkokuma Yazma Öğretimine Göre Olumsuz Yanlarının 

Belirlenmesine İlişkin Frekans ve Yüzde Hesaplamaları 
 

 
 
 

 

Öğretmen görüşlerinin % 28.57’si “Okumaya geçmenin uzun zaman 

alması”nı ve “Ezbere yönelik olması”nı, %14.28’i “Dik temel harflerle 

yazılması”nı, “Zaman kaybının olması”nı, “Okumayı öğrenme oranının düşük 

olması”nı Cümle Yöntemiyle ilkokuma yazma öğretiminin Ses Temelli Cümle 

Yöntemiyle ilkokuma yazma öğretimine göre olumsuz yanları olarak ifade 

etmişlerdir. 

Öğretmenlere yöneltilen “Ses Temelli Cümle Yöntemine göre İlkokuma 

Yazma Öğretimi ile ilgili önerileriniz nelerdir?” sorusuna farklı nitelikte öneriler 

alınmıştır. Öneriler şu şekildedir: 
Tablo 6: Ses Temelli Cümle Yöntemine Göre İlkokuma Yazma Öğretimine İlişkin 

Öğretmenlerin Önerilerine Ait Bulguların Frekans ve Yüzde Tablosu 
 

Ses Temelli Cümle Yöntemine Göre İlkokuma Yazma Öğretimine İlişkin 
Öğretmen Önerileri 

f      % 

Bitişik eğik yazı yerine dik temel harfler kullanılmalı. 4 11.42 

Performans ve proje ödevleri kaldırılmalı.  2 5.71 

Bitişik eğik yazının öğretilmesinde ailenin desteği sağlanmalı. 2 5.71 

Dik temel harflerle ilk okuma yazma öğretimine başlanıp üçüncü ya da  
dördüncü sınıfta bitişik eğik yazıya geçilmeli. 

 
2 

 
5.71 

Sık sık harflerin bağlantı kuralları hatırlatılmalı.   1 2.85 

Eğik yazmanın üzerinde durulmalı. 1 2.85 

Sert ünsüzlerle ilk okuma yazma öğretimine başlanmalı.  1 2.85 

Bitişik eğik yazı öğretimi birinci sınıfta verilmeli ama ileriki sınıflarda dik 
temel harflerle yazılmalı. 

1 2.85 

Hızlı okuma teknikleri müfredata eklenmeli. 1 2.85 

Öğretmen Görüşlerine Göre Cümle Yöntemiyle İlkokuma 
Yazma Öğretiminin Olumsuz Yanları 

f  % 

Okumaya geçmenin uzun zaman alması 2 28.57 

Ezbere yönelik olması 2 28.57 

Dik temel harflerle yazılması 1 14.28 

Zaman kaybının olması 1 14.28 

Okumayı öğrenme oranının düşük olması 1 14.28 

Toplam 7 100 

Hatice KADIOĞLU ATEŞ, Sefer ADA ve Z. Nurdan BAYSAL



89

 
 

89 
 

İkinci, üçüncü sınıfta hecelemeden okumaya geçileceği gerçeği 
benimsenmeli. 

1 2.85 

Öğretmenler okuma konusunda aceleci davranmamalı. 1 2.85 

Öğrencilerin el kaslarının gelişmesi için mutlaka okul öncesi eğitim 
alınmalı. 

1 2.85 

Çocuğa, ailesi sesi tanıtmamalı. 1 2.85 

İkinci kademede de bitişik eğik yazıyla yazılması hususunda özen 
gösterilmeli. 

1 2.85 

Hazırlık çalışmaları kısa tutulmamalı. 1 2.85 

Çocukların el kaslarını geliştirici çalışmalara ağırlık verilmeli. 1 2.85 

Ses Temelli Cümle Yöntemi kaldırılmalı. 1 2.85 

Bitişik eğik yazıya karşı öğretmenler olumsuz tutum sergilememeli. 1 2.85 

Ölçekler, formlar kaldırılmalı. 1 2.85 

Ders kitapları zenginleştirilmeli. 1 2.85 

Öğretmen, yazı konusunda kararlı olmalı. 1 2.85 

Yapılan yanlışlar anında düzeltilmeli. 1 2.85 

Dikte çalışmalarına ağırlık vermeli. 1 2.85 

Tek kaynak olarak ders kitabı kullanılmamalı.  1 2.85 

Okuma hızının arttırılması için öğrencilere evde sesli okuma ödevleri 
verilmeli. 

1 2.85 

Çocuklara tekerleme, sayışma örnekleri öğretilmeli. 1 2.85 

İlk sekiz harfin öğretimi hızlı geçilmemeli. 1 2.85 

Tüm ses gruplarına eşit süre ayrılmamalı, ilk iki grup daha geniş sürede 
verilmeli. 

1 2.85 

Ses Temelli Cümle Yöntemine göre okuma, Cümle Yöntemine göre 
yazma öğretimi yapılmalı.  

1 2.85 

Toplam 35 100 

 
Ses Temelli Cümle Yöntemine göre ilkokuma yazma öğretimine ilişkin 

öğretmen önerilerinin %11.42’i “Bitişik eğik yazı yerine dik temel harfler 

kullanılmalı.”, %5.71’i “Performans ve proje ödevleri kaldırılmalı.”, “Bitişik eğik 

yazının öğretilmesinde ailenin desteği sağlanmalı.” ve “Dik temel harflerle ilk 

okuma yazma öğretimine başlanıp üçüncü ya da dördüncü sınıfta bitişik eğik yazıya 

geçilmeli.”, %2.85’i “Sık sık harflerin bağlantı kuralları hatırlatılmalı.”, “Eğik 

yazmanın üzerinde durulmalı.”, “Sert ünsüzlerle ilkokuma yazma öğretimine 
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başlanmalı.”, “Bitişik eğik yazı öğretimi birinci sınıfta verilmeli ama ileriki 

sınıflarda dik temel harflerle yazılmalı.”, “Hızlı okuma teknikleri müfredata 

eklenmeli.”, “İkinci, üçüncü sınıfta hecelemeden okumaya geçileceği gerçeği 

benimsenmeli.”, “Öğretmenler okuma konusunda aceleci davranmamalı.”, 

“Öğrencilerin el kaslarının gelişmesi için mutlaka okul öncesi eğitim alınmalı.”, 

“Çocuğa, ailesi sesi tanıtmamalı.”, “İkinci kademede de bitişik eğik yazıyla 

yazılması hususunda özen gösterilmeli.”, “Hazırlık çalışmaları kısa tutulmamalı.”, 

“Çocukların el kaslarını geliştirici çalışmalara ağırlık verilmeli.”, “Ses Temelli 

Cümle Yöntemi kaldırılmalı.”, “Bitişik eğik yazıya karşı öğretmenler olumsuz 

tutum sergilememeli.”, “Ölçekler, formlar kaldırılmalı.”, “Ders kitapları 

zenginleştirilmeli.”, “Öğretmen, yazı konusunda kararlı olmalı.”, “Yapılan yanlışlar 

anında düzeltilmeli.”, “Dikte çalışmalarına ağırlık vermeli.”, “Tek kaynak olarak 

ders kitabı kullanılmamalı.”, “Okuma hızının arttırılması için öğrencilere evde sesli 

okuma ödevleri verilmeli.”, “Çocuklara tekerleme, sayışma örnekleri öğretilmeli.”, 

“İlk sekiz harfin öğretimi hızlı geçilmemeli.”, “Tüm ses gruplarına eşit süre 

ayrılmamalı. İlk iki grup daha geniş sürede verilmeli.”, “Ses Temelli Cümle 

Yöntemine göre okuma, Cümle Yöntemine göre yazma öğretimi yapılmalı.” 

şeklindedir. 

 Tartışma ve Sonuç  

“Ses Temelli Cümle Yöntemine göre ilkokuma yazma öğretimi esnasında 

karşılaştığınız sorunlar nelerdir?” sorusuna görüşme yapılan öğretmenlerden şu 

cevaplar alınmıştır: 

“Okuma hızının düşük olması” , “Yazıların okunaksız olması”, “Bitişik 

eğik yazının kullanılması”, “Uzun kelimeler yazarken harf eksikliklerinin 

yapılması”, “Bitişik eğik yazının okuldaki tüm öğrenciler ve öğretmenler tarafından 

kullanılmaması”, “Okuduğunu anlayamama”, “Harflerin eğik yazılamaması”, 

“Harflerin bağlantılarının kuralına göre yazılamaması”, “Bitişik eğik yazının 

yorucu olması”, “Öğretmenin ders ve çalışma yükünün artması”, “Uzun kelimelerin 

zor yazılması”, “Okuma ile yazmanın paralel gitmemesi”, “Ders kitaplarının 

yetersiz olması”, “Çocuğun yakın çevresinde bitişik eğik yazı örneklerinin 

olmaması”, “Bitişik eğik yazının Türkçe’ye uygun olmaması”, “Sınıf mevcutlarının 

kalabalık olması”, “Öğrencinin özdeğerlendirme ve akran değerlendirme yapması”, 
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“Anlamsız hecelerin zor öğrenilmesi”, “İlk okuma yazma öğretimine sert süreksiz 

ünsüzlerle başlanmaması”, “Öğrencilerin akıcı okuyamaması”, “Öğrencilerin 

yazılarının estetik olmaması”, “Ailelerin çocuklarına düz yazı öğretmesi”, 

“Öğrencilerin küçük kas becerilerinin yeterince gelişmemiş olması”, “Öğrencilere 

bitişik eğik yazının sıkıcı gelmesi”, “Açık uçlu hecelere ulaşma” şeklindedir. 

Aytan, Güney ve Gün (2010), Özgün (2010),  Öğreten (2008), Şahin (2008), Çevik 

(2006), Tok (2001), Alyıldız (2011), Coşkun (2011), Aktürk (2009), Zayim (2009), 

Çatak (2008), Şahin (2008), Tok, Tok ve Mazı (2008), Tosunoğlu, Tosunoğlu, ve 

Arslan (2008), Bektaş (2007), Biber (2007), Samancı (2007), Yurduseven (2007),  

Acat ve Özsoy (2006), Bayraktar (2006), Çevik (2006), Engin (2006), Korkmaz 

(2006), Özsoy (2006), Sağırlı (2006) ve Uguz (2006) araştırmalarında 

öğretmenlerin benzer sorunlarla karşılaştıklarını ifade etmişlerdir.  

Öğretmenler, Ses Temelli Cümle Yönteminde “Okumaya geçişin kısa 

sürede gerçekleşmesi”ni yöntemin olumlu yönü olarak görmektedir. “Bitişik eğik 

yazıyla yazma hızının yüksek olması”nı, Ses Temelli Cümle Yönteminin “Ezber 

olmaması”nı “Okuma yazma öğrenme oranının yüksek olması”nı, “Bitişik eğik 

yazının çocuğun gelişimine uygun olması”nı, “Okuma yazma mekanizmasının 

öğrenciler tarafından kolayca çözülebilmesi”ni ve “Zaman kaybı yaşanmaması”nı 

yöntemin olumlu yönü olarak görmektedir. Turan (2010), Aktürk (2009), Zayim 

(2009), Tok, Tok ve Mazı (2008), Turan ve Akpınar (2008), Bektaş (2007), Şahin, 

İnci, Turan ve Apak (2006), Uguz (2006), Çevik (2006), Şahin ve Akyol (2006), 

Şenel (2004) araştırmalarında, öğretmenlere göre bireşim yönteminin (Ses Temelli 

Cümle Yöntemi) daha olumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Öğretmenler “Bitişik eğik yazının kullanılması”nı, “Öğrencilerin 

okuduğunu anlayamaması”nı ve “Öğrencilerin okuma hızının düşük olması”nı, 

“Öğrencilerin heceleyerek okuması”nı, “Öğrencilerin harfleri eksik yazması”nı, 

“Bitişik eğik yazı harflerinin yazılış yönlerini takip etmenin zorluğu”nu, “Ölçekler, 

formlar ve fotokopilerin fazlalığı”nı, “Ailelerin yöntemle ve bitişik eğik yazıyla 

ilgili bilgi sahibi olmamaları”nı, “Proje ve performans ödevleri”ni, “Materyal 

eksikliği”ni, “Okumada zorlanılması”nı, “Öğrencilerin test çözememesi”ni, “Akıcı 

okumaya geçmenin zorluğu”nu, “Öğrencilerin yazılarının okunamaması”nı, “Bitişik 

eğik yazı yazarken el kaldıramama durumu”nu Ses Temelli Cümle Yöntemiyle 
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ilkokuma yazma öğretiminin Cümle Yöntemiyle İlkokuma Yazma öğretimine göre 

olumsuz yanları olarak ifade etmişlerdir.  Karadağ (2005) çalışmasında, 

öğrencilerin bireşim yöntemiyle öğrenememe kaygısına kapıldıklarını belirtmiştir. 

Araç-gereç eksikliği ve sınıfların kalabalık olmasının sorunlar arasında yer aldığı 

sonucuna ulaşmıştır. 

Öğretmenler, “Okuma hızının yüksek olması”nı ve “Okuduğunu 

anlayabilme”yi, “Hecelemeden hızlı, akıcı okuyabilme”yi, “Heceleme döneminin 

kısa sürmesi”ni, “Öğrencinin bütünü görebilmesi”ni, “Düz yazı kullanılması”nı, 

“Yazarken el kaldırıp dinlenebilme fırsatının olması”nı, “Hızlı yazı yazabilme”yi 

Cümle Yöntemiyle ilkokuma yazma öğretiminin Ses Temelli Cümle Yöntemiyle 

ilkokuma yazma öğretimine göre olumlu yanları olarak ifade etmişlerdir. Tok 

(2001) araştırmasında, öğretmenlerin %90,5’ine göre çözümleme yöntemi ile 

okuma yazma öğrenenler daha hızlı ve doğru yazabilmektedirler. 

Öğretmenler, “Okumaya geçmenin uzun zaman alması”nı ve “Ezbere 

yönelik olması”nı, “Dik temel harflerle yazılması”nı, “Zaman kaybının olması”nı, 

“Okumayı öğrenme oranının düşük olması”nı Cümle Yöntemiyle ilkokuma yazma 

öğretiminin Ses Temelli Cümle Yöntemiyle ilkokuma yazma öğretimine göre 

olumsuz yanları olarak ifade etmişlerdir.  

Ses Temelli Cümle Yöntemine göre ilkokuma yazma öğretimine ilişkin 

öğretmen önerileri şöyledir: “Bitişik eğik yazı yerine dik temel harfler 

kullanılmalı.”,  “Performans ve proje ödevleri kaldırılmalı.”, “Bitişik eğik yazının 

öğretilmesinde ailenin desteği sağlanmalı.”, “Dik temel harflerle ilk okuma yazma 

öğretimine başlanıp üçüncü ya da dördüncü sınıfta bitişik eğik yazıya geçilmeli.”, 

“Sık sık harflerin bağlantı kuralları hatırlatılmalı.”, “Eğik yazmanın üzerinde 

durulmalı.”, “Sert ünsüzlerle ilk okuma yazma öğretimine başlanmalı.”, “Bitişik 

eğik yazı öğretimi birinci sınıfta verilmeli ama ileriki sınıflarda dik temel harflerle 

yazılmalı.”, “Hızlı okuma teknikleri müfredata eklenmeli.”, “İkinci, üçüncü sınıfta 

hecelemeden okumaya geçileceği gerçeği benimsenmeli.”, “Öğretmenler okuma 

konusunda aceleci davranmamalı.”, “Öğrencilerin el kaslarının gelişmesi için 

mutlaka okul öncesi eğitim alınmalı.”, “Çocuğa, ailesi sesi tanıtmamalı.”, “İkinci 

kademede de bitişik eğik yazıyla yazılması hususunda özen gösterilmeli.”, 

“Hazırlık çalışmaları kısa tutulmamalı.”, “Çocukların el kaslarını geliştirici 
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çalışmalara ağırlık verilmeli.”, “Ses Temelli Cümle Yöntemi kaldırılmalı.”, “Bitişik 

eğik yazıya karşı öğretmenler olumsuz tutum sergilememeli.”, “Ölçekler, formlar 

kaldırılmalı.”, “Ders kitapları zenginleştirilmeli.”, “Öğretmen, yazı konusunda 

kararlı olmalı.”, “Yapılan yanlışlar anında düzeltilmeli.”, “Dikte çalışmalarına 

ağırlık vermeli.”, “Tek kaynak olarak ders kitabı kullanılmamalı.”, “Okuma hızının 

arttırılması için öğrencilere evde sesli okuma ödevleri verilmeli.”, “Çocuklara 

tekerleme, sayışma örnekleri öğretilmeli.”, “İlk sekiz harfin öğretimi hızlı 

geçilmemeli.”, “Tüm ses gruplarına eşit süre ayrılmamalı. İlk iki grup daha geniş 

sürede verilmeli.”, “Ses Temelli Cümle Yöntemine göre okuma, Cümle Yöntemine 

göre yazma öğretimi yapılmalı.”  

Arslan ve Ilgın (2010)’ın araştırmalarında öğretmenler, birinci sınıfta dik 

temel yazı ile başlanması gerektiğini savunmaktadır. Aytan, Güney ve Gün (2010), 

araştırmasında harflerin üstten birleşmesi, birinci sınıftan üçüncü sınıf sonuna kadar 

tüm etkinlik (çalışma) kitaplarında bitişik eğik yazıyı destekleyen zeminlerin 

olmasının öğrencinin daha düzgün, okunaklı ve estetik yazmasını sağlayacağını 

belirtmektedir. Ayrıca, öneri olarak bol bol çizgi çalışmasının yapılmasını, öğrenci 

hatalarının anında düzeltilmesini sunmaktadır. Şahin ve Akdal (2010) 

araştırmasında öğretmenlerin yazı öğretiminde dik temel harfleri bitişik eğik yazı 

tekniğinden daha çok tercih ettiklerini saptamıştır.  
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Öğretmenler İçin Siyasi Ayrımcılık Ölçeğinin Geliştirilmesi 
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ÖZET 
 

Okullarda örgütsel alanda yaşanan ve üzerinde çok fazla çalışılmayan sorunlardan 

biri olan siyasi ayrımcılığın geçerli ve güvenilir bir araç ile ölçülebilmesi ihtiyacından yola 

çıkarak bu araştırmada, öğretmenlerin siyasi ayrımcılık algılarını belirlemeye yönelik olarak 

Siyasi Ayrımcılık Ölçeğini geliştirmek amaçlanmıştır. Siyasi ayrımcılık, bireylerin 

işyerlerinde, sahip oldukları siyasi görüşleri nedeniyle maruz kaldıkları adil olmayan tutum 

ve davranışlar olarak tanımlanabilir.  Bu araştırmada, ölçeğin ön deneme formu olarak 

hazırlanan Likert tipi 33 maddelik bir madde havuzu oluşturulmuştur. Pilot uygulaması 50 

öğretmen üzerinde yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu İstanbul ve Ankara illerinde 

görev yapan 432 öğretmen oluşturmaktadır.  Ölçeğin geçerlilik ve güvenilirlik analizleri 

sonucunda ölçek yüksek düzeyde geçerli ve güvenilir bulunmuştur. Bu çalışma sonucunda 

elde edilen bulgular “Siyasi Ayrımcılık Ölçeği”nin ilkokul ve ortaokulda görev yapan 

yöneticilerin, uygulamalarında siyasi ayrımcılık yapma durumlarına ilişkin öğretmen 

algılarını belirlemede kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir veri toplama aracı olduğunu 

ortaya koymuştur. 

Anahtar Kelimeler: Siyasi ayrımcılık, ayrımcılık, okul yönetimi 
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A Study for the Development of Political Discrimination Scale for 
the Teachers 

 
 

ABSTRACT 
 

Political discrimination’s being one of the problems that is not commonly studied 

on and faced in organizational area and the need of a valid and reliable tool for measuring 

this discrimination are points of origin of this research. This research aims to develop 

Political Discrimination Scale which is intended for determining teachers’ perceptions of 

political discrimination. Political discrimination can be defined as attitudes and behaviors to 

which individuals are exposed in their work place because of their own political view. An 

item pool, consisting of 33 items as in the type of Likert Scale prepared for preliminary form, 

is established for this research. After pilot scheme of it had been implemented on 50 teachers, 

33 item scale was constituted. 432 teachers, who are working in İstanbul and Ankara, 

establish study group of this study. After the validity and reliability study of this research 

was made, scale is found as highly valid and reliable. Attained findings as a result of this 

study put forward that this  ‘’Political Discrimination Scale’’ can be used as a valid and 

reliable scale in order to determine teachers’ perceptions about administrators’, 

working  primary education and elementary education organizations , implementing political 

discrimination.   

Key Words: Political discrimination, discrimination, school administration 
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Giriş 
Ayrımcılık,  “Irk, renk, cinsiyet, din, siyasal inanç, ulusal veya toplumsal 

köken bakımından yapılan iş veya meslek edinmede ya da edinilen iş veya meslekte 

tabi olunacak muamelede eşitliği yok edici veya bozucu etkisi olan her türlü ayrılık 

gözetme, ayrı ya da üstün tutma” (ILO, 1958) olarak tanımlanmaktadır. Ayrımcılık, 

çalışanlara farklı davranma, işe alma, kariyer planlaması, görev tanımları, 

ücretlendirme,  ceza ve ödüllendirme, özlük haklarının kullanımı ve işyükünün 

belirlenmesinde uygunluğun ve dürüstlüğün gözetilmemesi gibi farklı şekillerde 

karşımıza çıkabileceği gibi kimi zaman da bazılarına daha fazla hak ve ayrıcalık 

tanıma şeklinde de olabilmektedir (Ataöv, 1996; Gül, 2006; Çetin ve Özdemirci, 

2013). 

Ayrımcılık, ulusal ve uluslararası yasalarla yasaklanmıştır. İnsanlar 

tarafından da doğru olarak kabul edilmemesine rağmen ayrımcılıkla örgütlerde 

farklı tür ve şekillerde -cinsiyet, yaş, engelli, ırk, siyasi- (Reskin ve Padavic, 1994: 

Akt: Kırel ve arkadaşları, 2010) karşılaşılmaktadır (Baybora, 2006; Sarayönlü, 

2003). Ulusal ve uluslararası yapılan çalışmalarda ayrımcılığa konu olan en yaygın 

değişken cinsiyettir (Asif ve arkadaşları, 2011). Cinsiyet ayrımcılığı, bir kişiye 

cinsiyetinden dolayı uygulanan adil olmayan davranışlardır (Patterson ve Walcutt, 

2013). Ülkemizde işyerlerinde cinsiyet ayrımcılığı ile ilgili yapılmış pek çok 

çalışma bulunmaktadır (Gönel ve arkadaşları, 2012; Özbek-Baştuğ ve Çelik, 2011; 

Parlaktuna, 2010, Akın, 2007; İpek ve Yarar, 2010). Cinsiyet ayrımcılığından sonra 

ayrımcılığa konu olan bir diğer değişken ırk ayrımcılığıdır. Irk ayrımcılığından 

sonra yaşa, engelli olup olmamaya ve cinsiyet yönelimine dayalı ayrımcılık da 

yoğun olarak çalışılan konular arasındadır. Türkiye’de ayrımcılığın bir diğer türü 

olan siyasi ayrımcılığa ilişkin işletmelerde,  az sayıda çalışma (Yeşiltaş ve 

arkadaşları, 2012) olmakla birlikte eğitim örgütlerinde siyasi ayrımcılıkla ilgili bir 

çalışmaya rastlanmamıştır. Bunun nedeni olarak siyasi ayrımcılığın herhangi belli 

bir gruba odaklanmaması (Çetin ve Özdemirci, 2013) ve 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu ile yasaklanmış olması söylenebilir.  

Siyasi ayrımcılık, bireylerin işyerlerinde, sahip oldukları siyasi görüş 

nedeniyle maruz kaldıkları, adil olmayan tutum ve davranışlar anlamına 

gelmektedir. ILO’ya (2006) göre siyasi ayrımcılık, kişilerin siyasi parti üyeliği ve 
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siyasi, sosyo-politik ve ahlaki tutumları da dâhil düşüncelerine karşı yapılan 

ayrımcılıktır. Siyasi ayrımcılık bazı durumlarda aynı siyasi görüşe sahip bireylere 

ayrıcalık ve daha fazla hak tanıma şeklinde de karşımıza çıkabilmektedir. Eğitim 

örgütlerinde siyasi ayrımcılıktan en fazla etkilenecek olan iş görenler 

öğretmenlerdir. Öğretmenlerin uğrayacakları ayrımcılık onların ediminin düşmesine 

neden olacak ve bu da doğrudan öğrenciyi ve eğitimin niteliğini olumsuz yönde 

etkileyecektir. Ayrıca okullar toplumun ve onu oluşturan bireylerin üzerinde fazlaca 

etkiye sahip örgütlerdir. Bu durum müdüründen öğretmenine kadar tüm çalışanların 

etik ilkeler çerçevesinde davranmasını zorunlu kılmaktadır. Çünkü okulda 

yöneticilerin ve öğretmenlerin meşrulaştırdıkları davranışlar bir gün toplumda da 

meşrulaşma olasılığına fazlaca sahiptir (Strike, 2007). 

Yöntem 

Bu araştırma, bir ölçek geliştirme çalışmasıdır. Araştırmada “Öğretmenler 

İçin Siyasi Ayrımcılık Ölçeği”nin geçerlik ve güvenirliğini ve bu analizler 

sonucunda oluşan modelin doğruluğunu test etmek amacıyla yapılmıştır. 

Araştırmada genel tarama modeli kullanılmıştır. Bu modelde yapılan araştırmalar, 

geçmişte ya da hâlen var olan bir durumu var olduğu biçimiyle betimlemeyi 

amaçlamaktadır. Tarama modelinde araştırmaya konu olan birey, olay veya nesne 

kendi koşulları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır (Karasar, 2008). 

Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini İstanbul ilinde çalışan ve 2012-2013 yılında devlet 

okullarında görev yapan tüm öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırma örneklemi 

için İstanbul ilinde Sultangazi, Kartal, Beykoz, Kadıköy, Bağcılar, Eyüp ilçeleri 

tesadüfi olarak belirlenmiştir. Bu ilçelerde ise tabaka ve küme örneklem 

yöntemlerinin karmasından tesadüfi bir şekilde ilkokul ve ortaokulları seçilmiştir. 

Bu uygulamalar 2012-2013 eğitim-öğretim yılında gerçekleştirilmiştir. Farklı devlet 

okullarında gerçekleştirilen uygulamalarda toplam 500 öğretmene ulaşılmıştır. 

Uygulamalar tamamlandıktan sonra tüm cevap formları incelenmiştir. Bu inceleme 

sürecinde eksik cevap verme nedeniyle 18 cevap formu geçersiz sayılmıştır. Sonuç 

olarak kalan N=432 örneklem sayısı ile ölçek geliştirmeye yönelik analizler 

yapılmıştır. 
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Öğretmenler İçin Siyasi Ayrımcılık Ölçeği’nin Geliştirilmesi Süreci 

Türkiye koşullarına uygun öğretmenler için kullanılabilecek bir siyasi 

ayrımcılık ölçeği geliştirmenin amaçlandığı araştırma bir ölçek geliştirme 

çalışmasıdır. Bu amaçla geçerlik ve güvenirlik işlemleri gerçekleştirilmiştir. Ölçek 

beşli Likert tipi modele uygun şekilde tasarlanmıştır. 

Geçerlik Analizleri 

Ölçek geliştirme sürecinde madde havuzunu oluşturabilmek için öncelikle 

konu ile ilgili alanyazın ayrıntılı biçimde taranmıştır. Ayrımcılık konusunu temel 

alarak geliştirilmiş ölçek ve yapılmış araştırmalar ayrıntılı olarak incelenmiştir. Bu 

araştırma sürecinin ardından olarak toplam 33 maddelik (item) bir havuz 

oluşturulmuştur. Maddelerin oluşturulmasının ardından oluşturulan form her biri 

eğitim yönetimi uzmanı olan (en az doktora yapmış) altı öğretim elemanı ile 

okullarda yöneticilik yapan altı müdür tarafından incelenmiş, oluşturulan 

maddelerin yokladığı davranışların siyasi ayrımcılığa ilişkin ilgili olup olmadığına 

dair görüşleri alınmıştır. Uzmanlardan maddelerin ölçekte yer aldıkları faktörler için 

uygunluğuna ilişkin cevaplarını 3’lü derecelendirme ölçeği (1: Kaldırılmalı, 2: 

Düzeltilmeli, 3: Uygun) üzerinde belirtmeleri istenmiştir. Uzmanların maddelerle 

ilgili açıklama yapmalarına olanak vermek için her bir maddenin karşısına bir 

boşluk bırakılarak maddeler üzerinde de düzeltme yapabilecekleri belirtilmiştir. Altı 

bilim uzmanın ve altı alan uzmanının görüşünün alındığı uzman değerlendirme 

formundan elde edilen veriler değerlendirilirken maddelerin ilgili faktör altında yer 

almasının uygun olduğuna karar vermek için Lawshe analizi sonuçları temel 

alınmıştır. Lawshe yöntemine göre hazırlanan ölçme aracının geçerliğinin istenen 

düzeyde olması ve ölçek maddesinin anlaşılabilirliği, uygulanan bireylere 

uygunluğu önemlidir (Yurdugül, 2005). Bunlara ek olarak uzman görüşleri 

arasındaki uyum/uyumsuzluk aynı zamanda kapsam ya da yapı geçerliği için birer 

gösterge olarak kullanılmaktadır. Ayrıca uzmanların sorunlu olduğunu ifade ettikleri 

ifadeli maddelerin öneriler doğrultusunda düzeltmeleri yapılmıştır. Bu işlemlerin 

ardından 11 madde de öneriler doğrultusunda düzeltmeye tabi tutulmuştur. 

Böylelikle taslak ölçek 33 maddeden oluşmuştur.  

Genel uygulamaya geçilmeden önce oluşturulan ölçek formu ve maddeler 

üzerinde fark edilmemiş herhangi bir yazım, ifade veya biçim sorunu olabileceği 
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sayıltısına bağlı olarak bir pilot uygulama gerçekleştirilmiştir. Pilot uygulama 50 

kişilik bir grup üzerinde araştırmacılar tarafından gerçekleştirilmiştir. Uygulama 

esnasında öğretmenlerden alınan geribildirimler bir önceki sayıltıyı destekler 

niteliktedir. Bu amaçla da ölçeğin nasıl uygulanacağına ilişkin daha detaylı bir 

yönerge oluşturulmuştur. Bu hazırlıkların ardından genel uygulamaya geçilmiştir.  

Yapı Geçerliği 

Ölçeğin faktör yapısını belirlemeye yönelik olarak temel bileşenler analizi 

ve ardından belirlenen faktörleri yorumlamada ve anlamlandırmada kolaylık 

sağlamak amacıyla Kaiser Normalleştirmesiyle ölçeğin yapı geçerliliğini belirlemek 

için faktör analizinde Varimax Döndürme (Rotation) metoduna karar verilmiş ve 

Varimax dik döndürme tekniği (Varimax with Kaiser Normalization) kullanılarak 

analiz uygulanmıştır. Faktör analizinin yorumlanabilir olduğuna KMO ve Bartlett 

Testi sonuçlarına göre karar verilmiştir. Tavşancıl’a (2002) göre faktör analizinde, 

örneklemden elde edilen verilerin yeterliğini belirlemek için Kaiser-Meyer-Olkin 

(KMO) testi yapılmalı ve kullanılmalıdır (Cesur ve Fer, 2007). KMO, bulunan 

değerin 1’e yaklaştıkça kabul edilebir ve iyi düzeyde, 0.50’nin altında ise kabul 

edilemeyeceğini göstermektedir. Diğer yandan faktör analizinde evrendeki 

dağılımın normal olması gerekir. Verilerin çok değişkenli normal dağılımdan gelip 

gelmediği Bartlett’s testi ile test edilmektedir (Otrar, Gulten ve Ozkan, 2012). Ölçek 

geliştirme çalışmasındaki Barlett’s değerinin manidarlığı verilerin çok değişkenli 

bir normal dağılımdan geldiğini ortaya koymaktadır. 

Bu işlemlerin ardından son olarak madde-toplam, madde-kalan ve madde 

ayırt edicilik işlemleri yapılmış ve sonuçlar tablolaştırılmıştır. Madde analizleri, bir 

ölçme aracı geliştirme çalışmasında da yer alan maddelerin ölçeğin bütünde veya 

alt boyutlarında anlamlı olarak yer alıp almadıkları belirlemek amacıyla 

yapılmaktadır (Büyüköztürk, 2002). 

              Güvenirlik Analizleri 

Likert tipi ölçeklerin güvenirliliğini ölçmek için Cronbach Alpha katsayısı 

kullanılmıştır. Bu değer uyarlanan ölçek ve ölçeğin alt ölçekleri için iç 

tutarlılığı/homojenliği hakkında bilgi verir (Tekin, 1993; Turgut, 1997; Yıldırım, 

1999). Ayrıca ölçeğin güvenirliği için yarılama (split half) yöntemi de kullanılmıştır. 

Split-half  (iki eşit parçaya bölme) (Split-half reliability) tekniği, bir ölçme aracının 
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güvenirliğini belirlemede kullanılan yöntemlerden biridir (Tekin, 1993; Turgut, 

1997). Bu bağlamda da Guttman ve Spearman değerleri hesaplanmıştır. Güvenirlik 

bağlamında devamlılık kat sayısını belirlemek amacıyla dört hafta arayla test-tekrar 

test yöntemi de gerçekleştirilmiştir.  

Bulgular 

Bu bölümde toplanan veriler üzerinden gerçekleştirilen, geçerlik ve 

güvenirlik analizlerine ait sonuçlara yer verilmiştir.  

Geçerlik ve Güvenirlik Analizlerine İlişkin Bulgular 

Geçerlik işlemleri için ilk olarak maddeler arasındaki ilişki ve 

faktörleşmelerini belirlemek amacıyla faktör analizi gerçekleştirilmiştir. Faktör 

analizleri sürecinde KMO ve Bartlett değerleri belirlenmiş sonra temel bileşenler 

analizi gerçekleştirilmiş ardından dik döndürme (varimax rotation) işlemleri 

yapılmıştır.  

Faktör analizlerinde maddelerin elde edilen yük değerleri bir maddenin 

tanımlanacak olan bir alt boyutta (faktörde) yer alıp almamasında kullanılan kritik 

değeridir ve maddenin söz konusu faktörle olan ilişkisini gösterir (Otrar, Gulten ve 

Ozkan, 2012). Madde yük değerinin yüksek olmasına bağlı maddenin söz konusu 

faktör içerisinde yer almasını meşrulaştıran bir değerdir. Belli bir grup madde bir 

faktörün içerisinde yüksek yük değeri ile bulunuyorsa bu maddeler ilgili faktörü 

tanımlayan/ölçen maddeler olarak yorumlanır (Otrar, Gülten ve Özkan, 2012). 

Genellikle bir maddenin yük değerinin 0.45 ve daha yüksek olması beklenirse de bu 

değerin 0.30’a kadar indirgenmesi kabul görmektedir. Faktör yapılarının 

belirlenmesi amacıyla farklı teknikler bulunmakla birlikte temel bileşenler analizi 

(Principal Component Analysis) alanyazında çok sık kullanılan yöntem olarak göze 

çarpmaktadır  (Kleinbaum, Kupper ve Muller, 1987; Zeller ve Karmines, 1978, Akt. 

Otrar, 2006). 

Faktör yük değeri maddelerin alt boyutlarla olan ilişkisini açıklayan bir 

katsayıdır. Alanyazında faktör örüntüsünün oluşturulmasında 0.30 ile 0.40 arasında 

değişen faktör yüklerinin en düşük nokta olarak alınabileceği belirtilmektedir 

(Büyüköztürk, 2002, s.127). Bu araştırmada alt kesme noktası olarak 0.40 kabul 

edilmiştir. Faktör analizinin ilk sonuçları incelendiğinde, bazı maddelerin faktör 

yük değerinin 0.40’ın altında kaldığı ya da her iki faktörde de yüksek yük değerine 
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sahip oldukları gözlenmiştir. Analizlerde öncelikle Eigen değeri 2 olarak 

belirlenmiş ve yapılan analizlerde 2 faktör olduğu belirlenmiştir. Sonuçlar tablolar 

halinde aşağıda sunulmuştur.   

Tablo 1: KMO and Bartlett's Testi Değerleri 

 
KMO değerleri elde edilen verilerin faktör analizi için uygun ve yeterli 

olduğunu, Bartlett’s değerlerinin anlamlılığı da verilerin çok değişkenli normal 

dağılımdan geldikleri hipotezini destekler niteliktedir.  

 

Tablo 2: Açıklanan Toplam Varyans Miktarları 

Faktörler 

Başlangıç Öz değerleri 

(Initial Eigenvalues) 
Toplam Faktör Yükleri F. Yüklerinin Döndürülmüş 

Toplamları 

Top. Vary% Küm. % Top. Vary% Küm. % Top. Vary% Küm. % 

1 16,135 57,625  57,625 16,135 57,625 57,625 15,200 54,284 54,284 

2 2,704 9,655 67,280 2,704 9,655 67,280  ,639 12,996 67,280 

3 1,081 3,861 71,141       

4 1,027 3,667 74,809       

5 ,693 2,473 77,282       

6 ,628 2,244 79,526       

7 ,561 2,005 81,531       

8 ,533 1,902 83,433       

9 ,456 1,628 85,061       

10 ,402 1,436 86,497       

11 ,393 1,403 87,900       

12 ,350 1,250 89,150       

13 ,332 1,184 90,334       

14 ,311 1,110 91,444       

15 ,258 ,922 92,366       

Kaiser-Meyer-Olkin              ,963 

Bartlett's Test of Sphericity 

Ki-kare Değeri 12421,665 

S.Derecesi     378 

P           ,000 
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16 ,245 ,876 93,242       

17 ,240 ,858 94,100       

18 ,222 ,794 94,894       

19 ,195 ,697 95,591       

20 ,186 ,666 96,257       

21 ,172 ,615 96,872       

22 ,154 ,550 97,422       

23 ,140 ,499 97,921       

24 ,134 ,480 98,401       

25 ,128 ,456 98,857       

26 ,122 ,436 99,293       

27 ,108 ,387 99,681       

28 ,089 ,319 100,000       

 
                   Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 
    Şekil 1. 
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Tablo 2 ve Şekil 1.’de görüleceği üzere Eigen değeri 2 olarak alındığında 

ölçeğin 2 faktörlü olduğu görülmektedir. Oluşan iki faktörün açıklanan toplam 

varyans miktarı 67,280’dir. Faktörlerin açıkladıkları varyans miktarları sırasıyla 

birinci faktör için % 57,625, ikinci faktör için 9,655, olarak belirlenmiştir. Bu 

işlemlerin ardından maddelerin faktörlere dağılımını belirlemek için Varimax dik 

döndürme analizleri gerçekleştirilmiş ve sonuçlar Tablo.3’te gösterilmiştir. 

 
Tablo 3: Faktör Analizi Sonrası Dönüştürülmüş Bileşenler Matriksi 

Maddeler  
Faktörler 

1 2 

25: Okul yöneticileri ile farklı siyasi düşünceye sahip öğretmenlerin kişisel istekleri dikkate 
alınmaz. 

,867  

28: Okul yöneticileri ile aynı siyasi düşünceye sahip öğretmenlere daha az iş yükü verilir. ,856  

24: Okul yöneticileri ile farklı siyasi düşünceye sahip öğretmenlere daha fazla iş yükü verilir. ,847  

29: Okul yöneticileri ile farklı siyasi düşünceye sahip öğretmenlerin haftalık ders programları 
özel durumları ve istekleri dikkate alınmadan hazırlanır. 

,847  

27: Okul yöneticileri ile aynı siyasi düşünceye sahip öğretmenlere kariyer sağlayacak 
etkinliklerde öncelik tanınır. 

,845  

15: Okul yöneticileri ile aynı siyasi görüşe sahip olan öğretmenler ders/sınıfları ile ilgili 
çalışmalarda daha çok desteklenmektedir. 

,842  

16: Okul yöneticileri ile aynı siyasi görüşe sahip olan öğretmenler kararlara etkin bir şekilde 
katılmaktadırlar. 

,836  

30: Okul yöneticileri ile aynı siyasi düşünceye sahip öğretmenlerin haftalık ders programları 
özel durumları ve istekleri dikkate alınarak hazırlanır. 
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kurulmaktadır. 
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20: Okul yöneticileri ile aynı siyasi düşünceye sahip olan öğretmenlerin okul yöneticilerine 
sunduğu öneriler dikkate alınmaktadır. 

 

,830 

 

32: Okul yöneticileri ile farklı siyasi düşünceye sahip öğretmenlerin nöbet günleri ve yerleri 
özel durumları ve istekleri dikkate alınmadan hazırlanır. 
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22: Okul yöneticileri ile farklı siyasi düşünceye sahip öğretmenler okulun hizmet 
olanaklarından yeterince yararlanamamaktadırlar. 

,815  

17: Okul yöneticileri ile aynı siyasi görüşe sahip olan öğretmenler özlük haklarını daha rahat 
kullanmaktadır. 
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durumları ve istekleri dikkate alınarak hazırlanır. 

13: Okul yöneticileri ile aynı siyasi görüşe sahip olan öğretmenlerin kişisel sorunları ile 
yakından ilgilenilmektedir. 

,811  

23: Okul yöneticileri ile farklı siyasi düşünceye sahip öğretmenler kariyer sağlayacak 
etkinliklerden haberdar edilmezler. 

,802  

12: Okul yöneticileri ile farklı siyasi düşünceye sahip olan öğretmenlerin sunduğu öneriler 
dikkate alınmamaktadır. 

,801  

11: Okul yöneticileri ile farklı siyasi düşünceye sahip olan öğretmenler sınıfları/dersleri ilgili 
olan çalışmalarda desteklenmemektedirler. 

,772  

26: Okul yöneticileri ile aynı siyasi düşünceye sahip öğretmenler okulun hizmet olanaklarından 
daha fazla yararlanabilmektedirler. 

,762  

21: Okul yöneticileri kendileri ile farklı siyasi düşünceye sahip öğretmenlere empatik davranış 
sergilemezler. 

,760  

18: Okul yöneticileri ile farklı siyasi düşünceye sahip öğretmenlerin sendikal etkinliklerde 
bulunması okul yöneticileri tarafından tepki ile karşılanmaktadır. 

,743  

6: Okul yöneticileri ile farklı siyasi düşünceye sahip olan öğretmenlerin değerlendirilmeleri 
tarafsız bir gözle yapılmamaktadır. 

,629  

2: Okulda siyasi düşüncemi belli edecek fiziksel görüntü (saç, sakal, bıyık..vb) oluşturmaktan 
çekinirim. 

 ,816 

1: Okulda siyasi düşüncemi belli edecek şekilde giyinmekten ve aksesuar kullanmaktan 
çekinirim. 

 ,808 

3: Okulda siyasi düşüncemi belli edecek söylemlerden çekinirim.  ,808 

4: Üye olduğum sendikanın okul yöneticileri tarafından bilinmesi beni rahatsız eder.  ,720 

5: Okuduğum gazetenin okul yöneticileri tarafından bilinmesinden çekinirim  ,704 

 
Varimax dik döndürme işleminden sonra tüm maddelerin girdikleri 

faktörde kabul edilebilir yük değerlerine sahip (en düşük madde yük değerinin 

0.626; en yüksek madde yük değerinin. 87) olduğu, görülmüştür. Faktör analizi 

sonucunda farklı faktörlerden yük veren maddeler (Madde 7, 8, 9, 10, 33) ölçekten 

çıkarılmıştır. Bu maddeler ölçekten çıkarıldıktan sonra ölçekte birden fazla faktöre 

yüksek değer veren bir madde bulunmamaktadır. Ölçeğin alt boyutlarına giren 

maddeler ve madde sayıları Tablo 4’te sunulmuştur. 
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Tablo 4: Faktör Analizi Sonucunda Belirlenen Alt Boyutlar ve Bu Boyutlardan Yük 
Alan Maddeler 

Faktör Madde 
Sayısı Maddeler Numarası 

1.Yönetsel İşlerde Ayrımcılık 23 
6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32  

2.Sosyal İlişkilerde Ayrımcılık 5 1, 2,3, 4, 5  

Toplam 28  

 
Tablo 4’te de görüldüğü üzere belirlenen birinci faktör 23 maddeden (6, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 

maddeler); ikinci faktör 5 maddeden (1, 2, 3, 4, 5. maddeler) oluşmaktadır. Ölçekte 

ters puanlanması gereken madde bulunmamaktadır. Son hâlinde ölçek 28 maddeden 

oluşmaktadır. Her bir faktör, ilgili faktörde yer alan maddeler incelenerek 

isimlendirilmiştir. Bu bağlamda birinci alt boyutun “Yönetsel İşlerde Ayrımcılık” 

ikinci alt boyutu “Sosyal İlişkilerde Ayrımcılık” olarak isimlendirilmesi uygun 

görülmüştür. Tüm faktörlerde ve toplamda puanların artması ilgili özelliğin artması 

şeklinde değerlendirilmektedir. Bu aşamadan sonra faktörlerin güvenirlik 

analizlerinin gerçekleştirilmesi işlemlerine geçilmiştir. Hem toplam hem de her bir 

alt boyutun içerdiği maddeler üzerinden hesaplanan Cronbach’s Alpha, Guttman ve 

Spearman Brown değeri Tablo 5’te sunulmuştur. 

Tablo 5: Ölçeğin Güvenirlik Katsayısı 

Faktör C. Alpha S.Brown Guttman 

Toplam ölçek ,969 ,911 ,898 

 
Tablo 6: Faktör Analizi Sonucunda Belirlenen Alt Boyutlar Ait Güvenirlik Katsayıları 

 
 
 

Faktör C. Alpha S.Brown Guttman 

1.Yönetsel İşlerde Ayrımcılık ,846 ,685 ,604 

2.Sosyal İlişkilerde Ayrımcılık ,978 ,941 ,941 

Sultan Bilge KESKİNKILIÇ KARA, Engin BÜYÜKÖKSÜZ



109

 
 

109 
 

Tablo 7: Ölçek Alt Boyut ve Toplam Puanlarının Ayırt Ediciliklerini Belirlemek Üzere 
Yapılan Bağımsız Grup t Testi Sonuçları 

 

Puan Gruplar N  x  ss  xSh  
                           t  Testi 

t  Sd  
p  

1.Yönetsel İşlerde 
Ayrımcılık 

Alt 116 5,28 ,468 ,043 
-12,802 ,295 ,000 

Üst 116 18,08 3,138 ,291 

2.Sosyal İlişkilerde 
Ayrımcılık 

Alt 116 25,2672 2,59886 ,24130 

-65,939 1,063 ,000 
Üst 116 91,2069 11,1562

2 1,03583 

Ölçek Toplam 
Alt 116 33,03 3,755 116 

-72,069 1,225 ,000 
Üst 116 105,10 12,645 116 

 
 

Tablo 8: Madde Toplam (Item-Total) ve Madde Kalan (Item-Remainder)  
Korelasyon Sonuçları 

Maddeler 
Toplam Puan Madde Kalan 

N    r     p     r    p 

madde 01 432 ,477 ,000 ,456 ,000 

madde 02 432 ,436 ,000 ,415 ,000 

madde 03 432 ,329 ,000 ,309 ,000 

madde 04 432 ,374 ,000 ,356 ,000 

madde 05 432 ,389 ,000 ,373 ,000 

madde 06 432 ,684 ,000 ,670 ,000 

madde 11 432 ,805 ,006 ,797 ,000 

madde 12 432 ,830 ,000 ,823 ,000 

madde 13 432 ,796 ,000 ,787 ,000 

madde 14 432 ,796 ,000 ,786 ,000 

madde 15 432 ,833 ,000 ,825 ,000 

madde 16 432 ,837 ,000 ,830 ,000 

madde 17 432 ,814 ,000 ,806 ,000 

madde 18 432 ,785 ,000 ,775 ,000 

madde 19 432 ,831 ,000 ,822 ,000 
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madde 20 432 ,842 ,000 ,834 ,000 

madde 21 432 ,773 ,000 ,763 ,000 

madde 22 432 ,823 ,000 ,816 ,000 

madde 23 432 ,803 ,000 ,795 ,000 

madde 24 432 ,844 ,000 ,837 ,000 

madde 25 432 ,874 ,000 ,868 ,000 

madde 26 432 ,762 ,000 ,751 ,000 

madde 27 432 ,838 ,000 ,830 ,000 

madde 28 432 ,842 ,000 ,835 ,000 

madde 29 432 ,831 ,000 ,823 ,000 

madde 30 432 ,799 ,000 ,789 ,000 

madde 31 432 ,807 ,000 ,798 ,000 

madde 32 432 ,830 ,000 ,822 ,000 

 

 
Tablo 9: Faktörler Arası İlişkileri Belirlemek için Yapılan Pearson Çarpım Moment 

Korelâsyon Analizi Sonuçları 

Faktörler I-
Fa

kt
ör

 

II-
Fa

kt
ör

 

1.Yönetsel İşlerde Ayrımcılık  ,358** 

2.Sosyal İlişkilerde Ayrımcılık ,358**  

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
Tablo 10: Test- Tekrar Test Güvenirliğini Belirlemek için İki Hafta Arayla Yapılan  

Pearson Çarpım Moment Korelasyon Analizi Sonuçları 

 
 
 
 

Puanlar N R p 

1.Yönetsel İşlerde Ayrımcılık 38 ,797 ,000 

2.Sosyal İlişkilerde Ayrımcılık 38 ,805 ,000 

Toplam 38 ,816 ,000 
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Tartışma 
Okullarda yöneticiler tarafından yapılan ayrımcılık, yöneticinin kendisine 

ideolojik ve siyasi düşünce bakımından yakın hissettiği kişileri desteklemesi ve 

koruması, kendisinden farklı siyasi görüşe sahip olanlara karşı ise adil olmayan 

tutum ve davranışlarda sergilemesi olarak tanımlanabilir. Bu konu ile ilgili eğitim 

alanyazınında herhangi bir çalışma yapılmadığı görülmüş ve bu eksiklikten yola 

çıkılarak okullarda yöneticilerin öğretmenlere uyguladıkları ayrımcılık algısını 

belirlemeye yönelik olarak Öğretmenler için Siyasi Ayrımcılık Ölçeği 

geliştirilmiştir.  

Ölçek geliştirme çalışması sonucunda ölçeğin maddelerinin geçerli ve 

güvenilir olduğu ve bu ölçeğin öğretmenlerin siyasi ayrımcılık algılarını 

belirlemede kullanılabilecek nitelikte olduğu belirlenmiştir. Bu haliyle 

alanyazındaki eksikliği gidereceği ve bundan sonraki araştırmalara katkı 

sağlayacağı düşünülmektedir. 
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ÖZET 
 

Bu araştırma, ortaokul 5. sınıf öğrencilerinde aile içi şiddetin, saldırganlığa ve 

akademik başarıya olan etkisini incelemeye yönelik olarak yapılmıştır. Araştırmanın 

örneklemini, 2012-2013 öğretim yılında İstanbul ili, Esenler İlçesinde Milli Eğitim 

Bakanlığı’na bağlı üç resmi ortaokulda 5. sınıfta öğrenim görmekte olan ve tesadüfi 

örneklem yoluyla seçilen 299 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak; kişisel 

bilgi formu, fiziksel şiddet ve ihmal anketi, duygusal şiddet ve ihmal anketi, saldırganlık 

ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, aile içinde şiddete uğrayan öğrencilerin 

saldırganlık düzeylerinin daha yüksek olduğu, saldırganlık ve cinsiyet arasında anlamlı bir 

ilişki olduğu ve aile içi şiddete uğrama ile okul başarısında düşme arasında olumlu yönde bir 

ilişki bulunmuştur. 
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The Relation Of Family Violence With Aggression And Academic 
Achievement 

 
 

ABSTRACT 
 

This study investigates the effects of domestic violence on academic success and 

aggressiveness in secondary school students.299 students among secondary school, level 5 

students who are studying three different state schools in Istanbul, Esenler council, in 2012-

2013 school year, have been selected with random sampling method. Personal information 

form, physical violence and negligence survey, emotional violence and negligence survey, 

aggression scale have been conducted. According to findings that obtained from research, 

students who are offended by domestic violence have higher level of aggressiveness; and 

there is a relationship between aggressiveness and gender. Furthermore, there is a positive 

correlation between domestic violence and low academic success. 

Keywords: Violence, Domestic Violence, Aggressiveness, Self-Academic Achievement  
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Giriş 

Aile, bireyin kendini güvende hissettiği, sevildiği, değer verildiği ve kişilik 

yapısının geliştiği toplumsal bir kurumdur. İnsanların bakım, beslenme ve güven 

duygusu gibi temel ihtiyaçlarının karşılandığı, beden ve akıl sağlığını koruyan ve 

geliştiren bir birim olarak aile, aynı zamanda şiddetin çocuklar tarafından ilk 

öğrenildiği ve uygulandığı bir alan olmaktadır (Aktaş, 2006).  

Çocukların kendilerine model aldıkları aileleri, onlar için kimi zaman olumlu 

örnek teşkil ederken; kimi zaman da olumsuz örnek olabilmektedir. Bebeklik, 

çocukluk ve gençlik çağlarında bireye uygulanan şiddet içeren fiziksel, duygusal ve 

sözel davranışlar, bireyde genelleşir ve birey tüm engellere karşı şiddet eylemlerine 

yönelerek şiddet kullanmaya başlar. Aile içerisinde çocuk, şiddete sadece baba 

tarafından değil, aynı zamanda anne, diğer kardeşler ve birlikte yaşadığı akrabaları 

tarafından da maruz kalmakta ve güven duyduğu kişiler tarafından uygulanan 

şiddet, çocuğu daha çok sarsmakta ve çocukta kalıcı izler bırakmaktadır. Çocuk 

ailesinde kendisine gösterilen şiddeti önce okuldaki arkadaşlarına, çevresine 

uygulamakta ve zamanla şiddetin düzeyini artırmaktadır. 

 Araştırmanın Önemi 

 Araştırmamızda aile içi şiddetin ve çizgi film izlemenin, akademik başarı ve 

saldırgan davranışlar ile ilişkisi konu alınmıştır. Aile içi ilişkilerin etkileri, 

akademik başarının düşmesinde şiddet ve saldırganlığın ne derece etkili olduğunun 

tespiti, okullarda öğrenciler arasındaki şiddetin nedenleri, çizgi filmlerin çocuklar 

üzerindeki etkilerini belirlemek ve ortaokul öğrencilerinde görülen saldırganlık 

davranışlarını ortaya koymak açısından araştırmamız önem taşımaktadır. 

Aile içinde sadece çocuklar değil kadınlar ve yaşlılar da şiddete maruz 

kalmaktadır. Fakat çocuk, aile içinde en savunmasız ve en zayıf varlıktır. Şiddet 

gören çocuk, ileriki yaşlarda şiddetin uygulayıcısı olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Aile içi şiddeti ve toplumsal şiddeti kökten çözmenin yolu ise çocuğa yönelik 

şiddeti çözmekten geçer. Bu yüzden çalışmamızda aile içinde çocuğa yönelik şiddet 

esas alınmıştır. Çocuğun gelişimi ve iyi bir vatandaş olması, çocukluk döneminde 

olumlu davranış, tutum ve değerler geliştirmesine bağlıdır. 
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 Problem 

Araştırmamızın temel problemi; aile içi şiddetin ve çizgi film izlemenin 

akademik başarıya ve saldırganlıkla ilişkisinin olup olmadığı ve varsa ne düzeyde 

olduğunun belirlenmesine yöneliktir. Problemi ele alırken, saldırganlığı etkileyen 

biyolojik, psikolojik, sosyal ve çevresel faktörler de ele alınarak incelenmiş ve 

bireyin tanık ya da maruz kaldığı şiddet eylemlerinin akademik başarıya etkisi 

değerlendirilmiştir.  

Alt problemler; 

a. Öğrencilerin içerisinde aile içi şiddete uğrama sıklığı hangi düzeydedir? 

b. Öğrenciler içerisinde aile içi şiddet en çok kimler tarafından 

uygulanmaktadır? 

c. Cinsiyet ile göre saldırganlık düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 

d. Öğrencilerin ailede yaşayan kişi sayısına göre saldırganlık düzeyleri 

arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 

e. Öğrencilerin anne-baba mesleğine göre saldırganlık düzeyleri arasında 

anlamlı bir ilişki var mıdır? 

f. Öğrencilerin aile içinde şiddete maruz kalma durumu ile saldırganlık düzeyi 

arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 

g. Öğrencilerin öz-akademik başarısı ile saldırganlık düzeyi arasında anlamlı 

bir ilişki var mıdır? 

h. Öğrencilerin aile içerisinde şiddete uğrama düzeyi ile okul not ortalaması 

arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 

i. Öğrencilerin aile içerisinde şiddete uğrama düzeyi ile ders çalışma tutumu 

arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 

Araştırmamızda aile içi şiddet ile saldırganlık ve akademik başarı düzeyleri 

arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak amacını taşıyarak ve çocukların şiddetten 

korunma hakları üzerinde durulmuştur. 

Kavramsal Çerçeve ve İlgili Araştırmalar 

Şiddet Kavramı 

İnsanlık tarihiyle birlikte ortaya çıkmış olan şiddet terimini tanımlamak ve 

tespit etmek son derece girift bir meseledir. Çok farklı biçimlerde karşımıza çıkan 

“şiddet”, günümüzde bireysel ve toplumsal alanda sık sık karşılaştığımız bir 
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olgudur (Kocacık, 2001). Şiddet, kelime anlamı olarak, insanın fiziksel ve ruhsal 

bütünlüğüne yönelik her türlü maddi ve manevi olumsuzluğu ifade etmektedir 

(TDK, 1974, s.339).  

Arapça bir kelime olan “şiddet” terimi, birşeydeki gücü ve kuvveti gösteren 

“şedde” fiilinden türemiştir ve güçlü, kuvvetli, sağlam, zorlu, cesur, yiğit, azimli, 

kararlı ve iradeli anlamlarına gelmektedir. “Türkçe’de şiddet kavramı ile insanlarda 

şiddet kullanma, kanuna uymamak, kişiye zarar vermek, hakaret etmek, onurunu 

kırmak, sükûnet ve huzura son vermek; birinin hakkını çiğnemek, hırpalamak, 

incitmek, canını acıtmak için zor kullanmak; yıkıcı aşırı davranışlarda bulunmak, 

aşırı derecede öfkeyi ifade etmek şekillerinde gösterilen davranışlar 

kastedilmektedir” (Erten ve Ardalı, 1996).  

Şiddet insan hayatında var olan evrensel bir olgu niteliğindedir ve bu 

evrensel olma özelliği zarar verici olmasından dolayıdır (Ayan, 2010, s. 21). 

Sosyolojik olarak şiddet: sertlik, katılık, sert ve katı davranış; azarlama ve 

müsamahasızlık; bir hususu sertlik ve katılıkla uygulamak; ikna etmek, inandırmak 

veya uzlaşmak yerine kaba kuvvet kullanmak manalarına gelir. Şiddet kelimesinin 

sosyolojideki ıstılahı manası ise; suçlu olup olmadığına bakmaksızın herhangi bir 

ferdin veya toplumun canına, malına, dinine, namusuna ve meşru düzenine 

kasteden, kaba kuvveti ve sertliği içeren saldırılardır (Çelik 2001, s. 77).  

Şiddet; sertlikle, yoğun bir güçle meydana gelen, yapılan veya etkili olan bir 

şeyin özelliği olarak tanımlanabilir. Şiddet aşırı bir fiziksel güç ve hatta silahların 

kullanımıyla yapılan tüm davranışları ve ölçüsüz saldırganlık tezahürlerini kapsar. 

Bu bağlamda bir veya birden fazla kişi tarafından yapılan ve fiziksel veya moral 

olarak bir veya birden çok kişiye acı çektiren tüm eylem veya davranışlar, şiddet 

kapsamında düşünülebilir (Bilgin, 2003, s. 377). 

 

Dünya sağlık örgütünün şiddet tanımı ise: “Fiziksel güç ya da kuvvetin, 

amaçlı bir şekilde kendine, başkasına, bir gruba ya da topluluğa karşı fiziksel zarara 

ya da fiziksel zararla sonuçlanma ihtimalini arttırmasına, psikolojik zarara, ölüme, 

gelişim sorunlarına ya da yoksulluğa neden olacak şekilde tehdit edici biçimde ya 

da gerçekten kullanılmasıdır.” (Dünya Sağlık Örgütü, 2002).  
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Şiddet durumlarını ve şiddet eylemlerini açıklayan “Şiddet” isimli eserinde 

Michaud (1991) şiddetten şu şekilde bahsetmektedir: “Bir karşılıklı ilişkiler 

ortamında taraflardan biri veya birkaçı doğrudan veya dolaylı, toplu veya dağınık 

olarak diğerlerinin bir veya birkaçının bedensel bütünlüğüne veya törel 

(ahlaki/moral/manevi) bütünlüğüne veya mallarına veya simgesel ve sembolik ve 

kültürel değerlerine, oranı ne olursa olsun zarar verecek şekilde davranırsa, orada 

şiddet vardır.” Burada dikkati çeken nokta manevi, kültürel ve sembolik değerlere 

yönelik zarar verici unsurlar da şiddet kapsamında yer almaktadır.  

Şiddetin bireysel ve toplumsal birçok unsuru ihtiva etmesi onun karmaşık bir 

yapı olarak ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Neticede şiddet; bireyin 

bedensel ve ruhsal açıdan zarar görmesine, yaralanmasına veya sakat kalmasına 

neden olan bireysel ve toplumsal hareketlerin tamamı, olarak değerlendirilebilir 

(Aktaş, 2006, s.13). 

Balcıoğlu (2001) ise şiddeti, “kızgınlık, öfke, kin, nefret, düşmanlık gibi 

duygu durumlarının etkinlik kazandığı saldırganlık biçimi” olarak tarif etmiştir. 

Şiddet her ne şekilde olursa olsun fazlasıyla gayri meşru ya da tasvip edilemez 

tutumlara karşılık gelmektedir. Bununla birlikte, şiddetin uygulayıcıları tarafından 

özellikle bu öğe yani şiddet eylemi, kolaylıkla küçümsenmekte, hatta tümüyle göz 

ardı edilebilmektedir (Riches, 1989, s. 11). Ayrıca toplumları incelediğimizde 

birçok toplumsal sorunun kaynağında şiddet olgusunun yer aldığını söyleyebiliriz. 

Özellikle gelişmemiş, demokratik düzenden uzak, despotik rejimlerle yönetilen, 

korku kültürünün hâkim olduğu toplumlarda şiddet, hayatın içinde yaygın olarak 

yer almaktadır. 

Şiddeti psikolojik açıdan ele alan ve içgüdüsel bir olgu olarak 

değerlendirenlerin başında Freud ve Erich Fromm gelmektedir (Ayan, 2010, s. 26). 

Freud insanın doğasındaki iki temel güdüden biri olarak şiddeti zikretmektedir. 

Dolayısıyla insan doğuştan şiddete eğilimlidir. Fromm’un, insan doğasındaki bu 

eğilimin kökenleri ve toplumsal yansımaları üzerine birçok çalışması 

bulunmaktadır. Şiddetin doğuştan gelen bir güdü olduğunu iddia edenlerin yanı sıra, 

sosyal bir iletişim, etkileşim ve değişimin sonucu olduğunu savunanlar da vardır. 

Buna göre şiddet; bazı sosyal, siyasal, ekonomik, ideolojik şartlarda ortaya çıkan ve 
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insan kişiliğini de kendine göre şekillendiren bir olay, bir sosyal hadise olarak 

açıklanmaktadır (Tuğlu, 2009, s. 62). 

 İnsanın bireysel, sosyal ve tabiatla olan ilişkilerinde, kişiliğinde var olan 

nefret ve sevgi duygularından biri öne çıkmaktadır. Bu nefret veya sevginin 

belirginleşmesinde; kin, öfke, kıskançlık, dostluk, merhamet vb. iç faktörler kadar 

mal düşkünlüğü, itibar kazanma, saygı görme, sosyal baskı, ekonomik ihtiyaç gibi 

dış etkenler de yönlendirici olmaktadır. Nefretin baskınlığı, şiddet eyleminin 

doğmasına neden olmaktadır. Bu yüzden nefreti artıracak iç ve dış dinamiklerin 

işletilmesi insandaki şiddet duygusunu ve davranışını körüklemektedir. Şayet şiddet 

insanın fıtratında var olan bir olgu ise, insanın olduğu her yerde şiddete şahit 

olmamız mümkündür ve kaçınılmazdır (Tuğlu, 2009, s. 59). 

Şiddetle ilgili tüm tanımlardaki ortak nokta, toplumsal anlamda şiddetin salt 

birey/bireylere özgü olduğu, birey/bireyler düzeyinde yaşanan şiddet eylemlerinin 

de çevresel koşullardan kaynaklandığıdır (Ayan, 2010, s.34). Birçok farklı boyutları 

bulunan şiddet eyleminin ortaya çıkarılması, tespit edilmesi ve kontrol edilmesi son 

derece güçtür. Çünkü birey, hayatın her sahasında ve her an bir şiddet vakası ile 

karşı karşıya kalabilmektedir. Dolayısıyla küçükten büyüğe toplumun her ferdi bu 

konuda bilinçlendirilmeli ve eğitilmelidir. Aksi halde şiddet, nesilden nesile 

aktarılan bir olgu olarak varlığını devam ettirecektir. Türkiye gibi gelişmekte olan 

toplumlarda şiddeti önlemeye yönelik birçok ulusal ve uluslararası programlar 

yürütülmektedir. Şüphesiz gelişmiş ve medeni bir toplum olmak için geleceğin 

emanetçisi olacak çocukları şiddetten korumaya yönelik gerekli önlem ve tedbirler 

alınmalıdır. 

Şiddet, evrensel bir fenomen olarak insanın varoluşundan bu yana süregelen 

ve farklı şekillerde toplumlarda tezahür eden insanın hayatına etki eden en temel 

olgulardan biridir. 

Saldırganlık Kavramı 

Saldırganlık, canlıların doğasında görülen temel dürtülerin başında 

gelmektedir. İnsanlar ve hayvanlar doğası gereği yaşamlarını tehdit eden unsurlar 

karşısında saldırganca davranabilmektedir. Literatürde saldırganlıkla alakalı birçok 

farklı tanım ve teori bulunmaktadır. Bu bölümde saldırganlıkla ilgili tanım ve 

teorilere kısaca değinilecektir. 
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“Saldırganlık (aggression); hâkim olmak, yenmek, yönetmek amacı ile 

güçlü, şiddetli, etkili bir hareket, fiil, işlem; bir işi bozma, engelleme, boşa 

çıkarmaya karşı düşmanca, yaralayıcı, hırpalayıcı veya tahrip edici (yıkıcı, yok 

edici) amaç taşıyan bir davranış” (Erten ve Ardalı, 1996, s.  143) olarak 

tanımlanmaktadır. Psikoloji sözlüğünde ise saldırganlık şu şekilde geçmektedir: 

“Öfke, düşmanlık, rekabet, engellenme, korku gibi durumlardan kaynaklanan ve 

karşısındakine zarar vermeyi, onu durdurmayı, ona engel olmayı ya da kendini 

korumayı hedefleyen fiziksel, sözel veya sembolik her türlü davranıştır.”  Genel 

olarak saldırganlık; bireylerin engellenme durumlarında, fiziksel veya sözel olarak 

başkalarına zarar veren davranışlarıdır ve “karşısındakine üstün gelmek, onu 

yönetmek; bir işi bozmak, boşa çıkarmak için düşmanca, incitici, hırpalayıcı, 

acı/ağrı verici davranış biçimi” olarak kendini göstermektedir (Şevkin, 2008; 

Tiryaki, 1996). Psikolojik bir durum olarak saldırganlığın duygusal tanımı, öfke 

duygusunun yol açtığı bir davranış olarak tarif edilmektedir (Balcıoğlu, 2001, s. 

19). İnsanda saldırgan davranışların; kızgınlık, öfke durumunu dışa yansıtan yüz 

mimiğinden ya da bir sözcükten doğaya, canlıya zarar veren şiddet eylemlerine 

kadar geniş bir yelpaze içinde yer aldığı ileri sürülmektedir. İnsanın neden saldırgan 

davranışlarda bulunduğuna dair değişik görüşler bulunmaktadır. Çoğu bilimadamı 

saldırganlığın doğuştan getirilmiş bir davranış olduğunu ileri sürmektedir 

(Cüceloğlu, 2000, s. 314). Onlara göre saldırganlık, bütün canlılarda ortak olan 

içgüdü, dürtüdür; beslenme, korunma, cinsellik içgüdülerinin altında yer alan onları 

birleştirip bütünleştiren bir alt içgüdü olarak ele alınmaktadır (Balcıoğlu, 2001, s. 

36). 

Freud’a göre saldırganlık; insanın kendine dönük yıkıcı eğilimlerinin dış 

dünyadaki nesnelere çevrilmesidir (Ilgar ve Çoşgun, 2006, s.48). Freud, saldırgan 

davranışın ifade edilmediği takdirde belirli türden bir enerji olarak içimizde 

kalacağını savunmuş ve birçok davranış bozukluklarının, doğal ifadesini bulamamış 

saldırganlık eğiliminden kaynaklandığını ifade etmiştir (Cüceloğlu, 2000, s. 314). 

Freud, insanlardaki saldırganlık eğilimini orijinal içgüdüsel bir özellik olarak 

görmektedir. Saldırganlık içgüdüsü, ölüm içgüdüsünden türemiştir ve onun en 

temel temsilcisidir (Ilgar ve Çoşgun, 2006, s. 40). Aynı zamanda, tüm canlılarda 

ortak bir güdü olan saldırganlığın, öğrenerek değişmeyen bir evrensel içgüdü 
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olduğunu düşünmüş ve cinsel içgüdüyle bağlantılı olduğunu ileri sürmüştür 

(Balcıoğlu, 2001, s.  37).  

Fromm ise saldırganlığı; oyuncu şiddet, tepkisel şiddet, dengeleyici şiddet, 

arkaik(ilkel) şiddet, olarak dörde ayırarak insandaki yaşam sevgisine karşı 

saldırganlığı da içinde barındıran bir ölüm sevgisinin olduğunu öne sürmüştür. 

Saldırganlığın yalnızca doğuştan gelen faktörlere indirgenemeyeceğini, aynı 

zamandan saldırganlığın diğer sosyal davranışlar gibi öğrenilmiş yani sonradan 

kazanılmış bir tutum olduğunu ve öğrenme eyleminin saldırganlık tutumların 

seviyesi ve çeşitleri üzerinde önemli bir etkisi bulunduğunu psikologların 

çoğunluğu savunmaktadır. Sosyal Öğrenme Kuramının en önemli temsilcilerinden 

Bandura’nın deneyinde çocukların çevrelerinden gördükleri davranışları kendilerine 

model almaları ve buna göre hareket ettikleri gözlenmiştir (Cüceloğlu, 2000, s. 

315).  Doğal ve toplumsal çevreden gelecek etkilere vereceği tepkiler, insanın 

saldırgan ya da uyumlu bir kişilik olup olmadığının da göstergesi olmaktadır (Ayan, 

2007, s.45). Saldırganlık konusundaki sosyal psikolojik araştırmalar, kitle iletişim 

araçlarının etkisi, aile içi şiddet, günah keçisi arayışı, gruplar arası düşmanlık ve 

önyargılar konularında yoğunlaşmış görünmektedir (Bilgin, 2003, s.324). 

Beslenme, korunma gibi ihtiyaçlarının doyuma ulaşmasına, tehdit altında ve 

tehlike içinde bulunmamasına rağmen, kendi türüne saldıran, işkence eden, 

yaralayan, öldüren tek canlı insandır. İnsandaki başkalarını, doğayı, nesneleri 

yakmaya, yıkmaya, yok etmeye yönelik saldırganlık davranışların kaynağı, bütün 

canlılardaki doğal ve evrensel saldırganlık dürtüsü değildir, aksine öğrenilen bir 

eylem biçimidir. Biyolojik temelli yaklaşımlara göre ise insanda, uyumu sağlamak, 

hayatı sürdürmek amacı ile ortaya çıkan, savunmaya yönelik saldırgan davranışlar 

ve şiddet eylemleri beynin belirli yapılarından ve işlevlerinden kaynaklanmaktadır 

(Balcıoğlu, 2001, s. 36). Bu görüşe göre kişilerin beyinlerindeki bazı bölgelerin 

daha gelişmiş ya da gelişmemiş olması, o kişinin saldırgan olup olmaması hakkında 

öngörüde bulunmamızı sağlamaktadır. 

Saldırganlık birey veya grup tarafından bir başka kişi ya da kişilere, 

hayvanlara, nesnelere zarar veren onları yok eden bir davranış biçimidir. Saldırgan 

davranışlar, amaçları bakımından farklıdırlar: “Bir diğerinin korku veya öfke 

yaratan saldırgan davranışlarına karşılık olduğunda savunucu saldırganlık, diğerine 
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doğrudan zarar vermek amacını taşıdığında düşmanca saldırganlık (veya içtepkisel 

saldırganlık), diğerine zarar verme niyeti olmadan, belirli bir amaca (bir takım 

imkan veya kaynaklara ulaşma, belirli bir statüyü koruma veya elde etme gibi) 

ulaşmak için yapıldığında araçsal saldırganlık şeklinde dörde ayrılmaktadır.” 

(Bilgin, 2003, s. 324). 

Saldırganlık, diğer kişilere fiziksel veya psikolojik olarak zarar verme niyeti 

içeren tüm davranışları kapsar. Yani sadece fiziksel davranış içermeyebilir. Sözel 

ve duygusal saldırganlık da söz konusu olabilmektedir. Sözel saldırganlık kavgacı 

ve düşmanca konuşmaları içerir ve küfretmek, hakaret etmek, alay etmek amacıyla 

söylenen sözler bu niteliğe sahiptir. Duygusal saldırganlıkta ise,  karşısındakini 

sıkıntıya sokmayı, özgüvenini azaltmayı, duygusal olarak yaralamayı amaçlayan 

davranışlar söz konusudur. 

 Literatürde, saldırganlık konusunda çeşitli yaklaşımlar bulunmakta ve 

bunlardan en çok biyolojik veya içgüdü temelli yaklaşımlar, engellenme-

saldırganlık modeli, öğrenme teorisi, bilişsel yaklaşımlar ön plana çıkmaktadır 

(Bilgin, 2003, s.325). Engellenme-saldırganlık hipotezi, saldırgan davranışların 

temelinde bir engellenmenin bulunduğunu öne sürer. Bu yaklaşımı savunan 

araştırmacılara göre, düşmanca saldırganlık söz konusudur ve saldırganlık, 

engellenmenin şiddetiyle orantılıdır. Engellenmeye tolerans eşiği, engellenme 

yaşantılarının birikimine bağlı olarak azalır. 

Öte yandan, saldırganlık dışa vurulup ifade edildiğinde, yani saldırgan bir 

davranış yapıldığında, yeni saldırganlık eğilimine ket vurulması, saldırganlığın 

bastırılması sonucunu doğurabilir.  

Engellenmenin nedeni olan hedef kişi ortada olmadığında veya saldırganlık o 

an ifade edilmediğinde, saldırgan davranış başka hedeflere doğru yöneltilir (Bilgin, 

2003, s.107). Birey bu durumda saldırganlığı kendinden daha zayıf kişilere 

yöneltmektedir. Saldırganlığı,  asıl kızılan kişiye değil de gerçekte ilgisi 

olmayanlara yöneltmeye yer değiştirmiş saldırganlık adı verilir (Masalcı, 2001). İş 

yerinde patronuna kızan bir babanın, bu öfkesini aile içerisinde çocuklarına ve eşine 

yansıtması, anne-babasına kızan çocuğun sinirini küçük kardeşinden çıkarması yer 

değiştirmiş saldırganlığa verilebilecek örneklerdendir. 
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Saldırganlık küçük yaşlardan itibaren görülen bir tepki biçimidir. Çocuk 

ihtiyaç duyduğu güveni, ilgiyi, sevgiyi bu şekilde karşılamaya çalışır. Çocukların 

saldırgan eğilimler gerçekleştirerek ailenin veya sosyal çevrenin bu eğilimleri 

görmezden gelmesi, ya da çocuğu durdurmak adına onu ödüllendirici davranışlar 

sergilemesi, saldırganlığın artmasına neden olan önemli bir etkendir. Çocuklar, 

yetişkinleri veya kendilerinden büyük kardeşlerini örnek alarak ödüllendirilen 

davranışları tekrara yönelirler (Bilgin, 2003, s.325). 

Sosyal bir varlık olan insan, hayat döngüsü içinde kimi zaman saldırgan 

davranışlarda bulunurken, kimi zaman da saldırgan davranışlara maruz kalmaktadır. 

Eğer kişi birini incitme amacı taşıyorsa biz onu saldırgan biri olarak nitelendiririz; 

eğer zarar vermeye ya da incitme amacı taşımıyorsa saldırgan davranışta 

bulunmuyor, deriz. Bu nedenle saldırganlık, başkalarını incitme amacı taşıyan her 

türlü davranışı kapsamaktadır (Hatunoğlu, 1994). Ayrıca bu tür zarar verici 

davranışlar hem fizyolojik hem psikolojik; hem içedönük hem de dışadönük 

olabilir. İnsanoğlunda var oluşundan bu yana görülen saldırgan davranışlar 

kalıplaşmış olup, kızgınlık öfke durumunu dışa yansıtan yüz mimiğinden ya da bir 

sözcükten; doğayı, canlıyı yakan, yıkan, yok eden şiddet eylemlerine kadar geniş 

bir yelpaze içinde yer almaktadır (Balcıoğlu, 2001, s. 129). Dolayısıyla 

saldırganlığın çok farklı tezahürleri olduğunu söylemek mümkündür. 

Şiddet ve Saldırganlık Arasındaki İlişki 

Şiddetin temelinde yatan asıl faktör saldırganlıktır ve şiddet, saldırganlığın 

uygulamaya dökülmüş kısmında karşımıza çıkar. Yapılan çalışmalarda şiddet 

terimi, davranışın kendisini ifade amaçlı kullanılırken, saldırganlığın ise ruh halini 

anlatmak için kullanıldığı görülmektedir. Şiddet eylemi, sergilenen tavrı anlatırken, 

saldırganlık ise bir duyguyu ve ruh halini anlatmaktadır.  

Şiddet olarak adlandırılan davranışlar da saldırganlığın bir türüdür. 

Saldırganlık ve şiddet arasındaki en önemli fark ise, şiddetin ağırlıklı olarak fiziksel 

güç kullanmayı gerektiren eylemleri içermesidir. Saldırganlık eğilimi ve şiddet 

davranışları, insandaki bazı duygu durumlarının sonucudur. Diğer yandan, 

saldırganlık eğilimi ve şiddet davranışları öfke, kaygı, korku gibi bu duygu 

durumlarının ortaya çıkmasına neden olur (Köknel, 1996, s. 15).  
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Şiddet eylemleri ile saldırganlık içeren eylemler iç içe olmakla beraber bu 

eylemler, daha çok birbirini tanıyan kişiler arasında gerçekleşmektedir. Çocuk 

yediği dayağın acısını, duyduğu kızgınlık, öfke, kin ve nefreti, başka bir kişiye, 

başka bir yerde ve zamanda saldırgan davranışları ve şiddet eylemleriyle 

yansıtmaktadır.  Kişilik, üst benliğinde ortaya çıkan korku ve kaygıya karşı 

benliğini korumak amacı ile şiddet eylemlerine yönelir. Sosyal değerlerce meydana 

getirildiği kabul edilen üst benlik ne kadar bastırıcı, katı ve sert olursa, saldırgan 

davranışların ortaya çıkması da o denli kolay ve şiddetli olur (Balcıoğlu, 2001, s. 

38). Genel olarak kin, nefret, öfke gibi duygu durumlarının anlatılması, dışarıya 

yansıtılması saldırganlığı, şiddet eylemlerini içeren davranış kalıplarıyla olur 

(Köknel, 1996, s. 131). 

Şiddet ve Saldırganlığı Etkileyen Faktörler 

Şiddet ve saldırganlığı etkileyen birçok bireysel ve çevresel faktörler 

bulunmaktadır. Bu bölümde ilgili çalışmaları göz önünde bulundurarak şiddet ve 

saldırganlığı etkileyen unsurlara genel olarak değinildikten sonra ilerleyen 

bölümlerde ise bu faktörler daha ayrıntı bir şekilde incelenecektir. Şiddetin kelime 

anlamı genel anlamda aşırı duygu durumunu, bir olgunun yoğunluğunu, sertliğini, 

kaba ve sert davranışı nitelendirirken;  özel olarak, saldırgan davranışları, kaba 

kuvveti, beden gücünün kötüye kullanılmasını; yakan, yıkan, yok eden eylemleri; 

taşlı, sopalı, silahlı saldırıları; bireye ve topluma zarar veren etkinlikleri belirler 

(Balcıoğlu, 2001, s.129). 

Bu açıdan bakıldığında çocukların şiddete yönelmesi şaşırtıcı değildir. Onlar 

içinde doğduğu aileden başlayarak yaşamın her alanında şiddet içeren davranışlarla 

her gün karşılaşmaktadırlar. “Sözel Şiddet” bunların en yaygın olanıdır  (Polat, 

2001, s. 20). Balcıoğlu (2001) şiddet eylemlerinin doğuştan gelen bir nitelik 

olmadığına değinerek, “insanın kişiliğinin dışında bazı sosyal-siyasal, ekonomik, 

ideolojik şartlarda ortaya çıkan ve insan kişiliğini de kendine göre şekillendiren bir 

olay, bir sosyal hadise” olarak açıklamaktadır. Saldırganlık ve şiddet içeren 

uyaranların sürmesi, bunlara karşı ortaya çıkan kırgınlık ve öfke, saldırgan 

davranışlar ve şiddet eylemleri gibi şartlı davranışların sönmesine; bir süre sonra 

kendiliğinden ya da aynı uyaranla geri gelmesine yol açar. Olur olmaz sebeple kızıp 

öfkelenen, bağırıp çağıran, vurup kıran insanlar, içinde bulundukları toplumsal 
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ortamda başkaları ile ilişkilerinde saldırganlık ve şiddet içeren davranışları 

sürdürürler. Bunlara karşı ortaya çıkan kırgınlık ve öfke, saldırgan davranışlar ve 

şiddet eylemleri gibi şartlı davranışların pekişmesine, arada sönse bile, bir süre 

sonra kendiliğinden ortaya çıkmasına sebep olurlar  (Balcıoğlu, 2001, s. 41). 

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi 

Başkanlığı’nın yaptığı araştırmada çocukları şiddete yönelten nedenler; 

-  Annenin doğum öncesi bakımsız kalması, doğum öncesi sorunlar ve 

doğum travmaları, 

- İstenmeyen çocuk olması, ailedeki çocuk sayısının fazlalığı, aile içi 

iletişimsizlik ve aile içi problemler, 

-  Göç sonucu sosyoekonomik durumun değişmesi, 

-  Kötü ruh hali, düşük benlik algısı, kaygı durumları, okul başarısızlığı 

- Bireyin şiddetin var olduğu ortamlarda bulunması, şiddet görmüş olması 

veya şiddet eylemlerine tanık olması gibi nedenlerin kişilerde şiddet davranışlarının 

artmasında etkili olduğu, tespit edilmiştir (Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitimi 

Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı, 2006, s. 6). 

Sosyal Öğrenme Kuramı ise İnsanların geçmiş deneyimleri sonucunda 

saldırgan davranışlar kazanmaları, şiddet eylemleri sonucundan takdir görmeleri ya 

da ödüllendirilmeleri, doğrudan şiddete teşvik edilmelerini saldırgan davranışların 

nedeni olarak belirtirken, aynı zamanda Bandura çocuğun saldırgan eylemleri 

ebeveyninden, arkadaşlarından ve kitle iletişim araçlarından öğrendiğini 

savunmuştur (Görmez ve Arkadaşları, 1998). 

Çocukların şiddet ve saldırgan davranışlar sergileme nedenlerine yönelik 

araştırmalar; anne babanın evlilikle ilgili sorunları –ayrılık, yalnız başına anne veya 

baba olma-, anne-babanın çocuğa karşı olumsuz tutum ve davranışlar sergilemesi 

gibi faktörler çocuğun aile içinde şiddete uğramasına ve saldırgan eylemler 

göstermesine neden olurken, genetik faktörler, arkadaş grupları, okul, medya ve 

kitle iletişim araçları saldırgan eğilimlerin olumlu veya olumsuz desteklenmesine 

etki eder (Ayan, 2007). Aynı zamanda ebeveynlerin çocuk yetiştirme tutumları da 

çocukların saldırganlık eğilimi üzerinde etkiye sahiptir. En saldırgan çocuklar, 

reddedici, izin verici ve sıkı disiplin uygulama eğiliminde olan anne-babalar 

tarafından yetiştirilmektedir (Başal, 2003). 
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Yapılan araştırmalar da genel olarak çocuklarda şiddet ve saldırganlığın 

kaynağını üç farklı yerde aranması gerektiği savunulmaktadır. Bunlardan ilki 

ailedir. Şiddet aile ortamında döllenir (Çamlıca, 2010, s.144). Şiddetin ikinci 

kaynağı çevredir. Çocuk gördüklerin öğrenir ve de öğrendiklerini uygulamaya 

geçirir. Şiddetin üçüncü kaynağını ise medyadan etkilenen kamuoyu oluşturur 

(İpek, 2007, s. 237). 

Araştırmada şiddeti etkileyen faktörler üç grupta ele alınmıştır. Bunlardan 

ilki bireyin biyolojik ve psikolojik yapısı, ikincisi sosyal belirleyiciler, üçüncüsü ise 

çevresel belirleyicilerdir. 

Bireyin Biyolojik ve Psikolojik Yapısı 

Biyolojik kuram, tüm davranışlarımızın kökeninin beyin ve dolayısıyla 

merkezi sinir sistemi olduğu bilgisinden yola çıkarak, saldırganlığın kaynağını ve 

oluşumunu beyindeki bazı yapılar ya da bazı maddelerle açıklamaya çalışmaktadır. 

Bu alandaki çalışmalar bir nörotransmitter olan seratoninde, bir hormon olan 

androjende, erkeklerde olan Y kromozomunda, hipotalamus, mesansafalon, 

amigdala gibi beyin yapılarında ve genetik etkenlerde yoğunlaşmıştır (Tiryaki, 

1996, s. 20). İnsanda saldırganlıkla ilgili beyin alanları amigdala, temporal lob ve 

limbik sistemdir. Bu alanlarda gözlemlenen bozulmalar ve değişiklikler bireylerin 

saldırganlığını etkilemektedir. Hipofiz, tiroid, böbreküstü bezleri salgılarının zeka 

ve duygusal gelişimde önemli rol oynadığı kabul edilmektedir. Cinsiyetle ilgili 

içsalgı bezlerinin düzenli çalışması sonucu, cinsiyetle birinci ve ikinci derecede 

ilgili organlarda değişmeler ve buna bağlı olarak kişilik ve davranış değişiklikleri 

gözlenmektedir (Yavuzer, 1982, s. 89). 

Çocukta istenmeyen davranışların oluşmasına zemin hazırlayabilecek olan 

biyolojik faktörler hiperaktivite bozukluğu, dikkat eksikliği ve doğuştan gelen bazı 

karakteristik özellikler olarak karşımıza çıkmaktadır. Beyin dalgalarıyla şiddet 

davranışı arasında bağlantı kurma çabaları olmakla birlikte, bu faktörlerin şiddet 

üzerinde mutlak bir etkisi olduğuna ilişkin kesinleşmiş bir ortak görüş yoktur 

(Gözütok ve diğerleri, 2006). 

Saldırganlık ve beyin arasında ilişki olduğuna dair maymunlar üzerinde 

yapılan bir deneye göre; maymunun beynine cihaz takılarak saldırganlıkla ilgili alan 

uyarıldığında, bazı maymunlarda saldırgan davranışlar gözlenmiş iken, bazı 
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maymunlarda beyinin pasifize olduğu anlaşılmıştır. Aynı uyaranın, bazı 

maymunlarda saldırganlık, bazılarında ise çaresizlik durumu doğurduğu 

saptanmıştır. Bu deney sonucunda, birey saldırganlığa maruz kaldığında bu 

saldırganlığı iyi analiz eder, yorumlar ve çözerse, o birey için yapıcı, öğretici, 

üretken, faydalı bir durum söz konusu olabilmektedir (Tarhan, 2007, s. 102). 

Freud’un psikanalatik kuramına göre anal dönemdeki çocuk katı bir 

denetime tabi tutulduğunda çocuk bu duruma tepki göstererek önce çevresini 

kirletmeye yönelik davranışlar sergiler ve sonrasında da saldırgan davranışların ilk 

belirtileri ortaya çıkar.  Adler, üstünlük arzusunu korumak için insan doğasında 

olumlu şiddet bulunduğunu fakat saldırganlık içgüdüsünün insan doğasında 

bulunmadığını savunmuştur. Ona göre saldırganlık üstünlük arzusunun yara alması 

sonucu ortaya çıkmaktadır.  

Jung şiddeti arketiplerle açıklamış ve şiddetin kaynağı olarak gölge 

arketipini göstermiştir. Ona göre gölge arketiplerin en güçlü ve tehlikeli olanıdır. 

İnsanın canlılık ve yaratıcılık içgüdülerinin kaynağı olduğu gibi insanın hayvansı 

yönünü de içermektedir. Birey, toplumun bir üyesi olmak için gölgenin bu yönlerini 

bastırması ve evcilleştirmesi gerekir. Kişinin bilinçli dünyasında işler yolunda 

gittiği sürece gölgedeki kötü unsurlar bilinç dışında etkisiz olarak durmaktadırlar. 

Ancak işler yolunda gitmeyip kişinin zorlandığı bir durumda gölge egonun 

kontrolünden çıkmakta ve gölgedeki kötü unsurlar etkinleşerek saldırgan 

davranışlara neden olmaktadırlar (Gençtan, 2000, s. 180-182). Şiddete neden olan 

psikolojik faktörlerden bir diğeri ise, engellenmedir. Saldırgan davranışların 

engellenmesi, düş kırıklığı ve öfke düzeyin arttırarak; saldırgan eylemlerin 

artmasına ve şiddetin ortaya çıkmasına neden olur (Cengiz, 2008). 

Sosyal Belirleyiciler 

Toplumsal bir olgu olan şiddet, toplumun ve insanların varlığından ayrı 

düşünülemez. Şiddeti toplumsal boyutuyla ele aldığında, bireylerin kişilik 

özellikleriyle, aile içi ilişkileri, arkadaş ilişkileri, sosyal yapıyla bir bütünlük teşkil 

eder. 

Yapılan araştırmalar göstermektedir ki, bireyin toplumsallaşma sürecinde 

maruz kaldığı, tanıklık ettiği veya karşılaştığı bazı tutum ve davranışları, taklit ya 

da öğrenme yoluyla erken dönemde kazanarak, bireyin daha ileriki yaşamında 

Aile İçi Şiddetin Akademik Başarı ve Saldırganlıkla İlişkisi



130

 
 

129 
 

belirleyici olmaktadır. Çocuğa uygulanan şiddet, hayatı boyunca onu etkisi altına 

almakta ve aile içi ilişkilerinden, arkadaş ilişkilerine hatta tüm sosyal ilişkilerine 

varıncaya kadar nasıl ilişki kuracağına etki etmektedir. Çocuğun şiddetle karşı 

karşıya kalması onun tüm hayatının etkilenmesine sebep olmaktadır. Doğal ve 

toplumsal çevresinden gelecek etkilere vereceği tepkiler onun saldırgan ya da 

uyumlu bir kişilik olup olmadığının da göstergesi olmaktadır (Ayan, 2007, s. 45-

46). 

İnsanlar içinde bulundukları topluluktan farklı görünmeyi değil, onlar gibi 

olmayı, onlardan olmayı benimsemektedir. Genel olarak insan, içinde bulunulan 

kültürel yapıya uygun olarak davranma eğilimi gösterir. Aksi takdirde birey, toplum 

dışına itilme ve yalnız kalma tehlikesi ile karşı karşıyadır (Ayan, 2007, s. 46). 

Dolayısıyla insan toplum tarafından dışlanmamak için bireysel özelliklerinden daha 

da uzaklaşarak çevreye uyum sağlamaya çalışırlar. Örneğin, aslında şiddetten uzak 

duran gençlerin kalabalık içinde veya çetelerde saldırgan davranışlar sergiledikleri 

gözlenebilmektedir (Sarkın, 2012, s. 15). Burada çocuk grup tarafından kabul 

edilmek ve grubun takdirini kazanmak için tasvip etmediği şiddet eylemine 

başvurmaktadır.  Aynı zamanda bireyler kendilerinden farklı kişilerden 

hoşlanmayıp onlara şüpheci yaklaşma eğilimi içerisindedir. Bu da grup şiddetini 

artıran önemli bir faktördür. İnsan, doğası gereği kendinden olmayana karşı 

önyargılı davranma eğilimindedir. Farklı grupları ötekileştirerek onları bir tehdit 

unsuru olarak algılamaktadır. Örneğin; Japonya gibi homojen toplumlarda Amerika 

gibi heterojen toplumlara göre şiddet eylemi daha az görülmektedir. 

Çocukların suç ve şiddet davranışlarını öğrendikleri, uyguladıkları ve maruz 

kaldıkları diğer bir kurum ise okuldur. Okul,  insan hayatının önemli bir kısmını 

içine alır. Bireyin ailesinde başlayan eğitim süreci artık yeni bir kurumda bilgi, 

tutum, beceri ve değer yargıları geliştirerek hayata yeni bir adım atacağı mekândır.  

Okullarda edinilecek tecrübeler çocukları iyi veya kötü yönde davranış 

değişikliğine neden olur. 

Okullarda şiddet eylemlerinin yaygınlaşmasındaki temel unsur davranış 

bozukluğu olan öğrencilerden ve disiplinsiz bir ortamdan kaynaklanmaktadır. 

Genellikle davranış bozukluğu olan öğrenciler ise sorunlu aileye sahip olan 

çocuklardır. Tezcan (1996), okuldaki şiddet olaylarını öğretmenlerin sert tavırları, 
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kız arkadaş problemleri, medya, yoksulluk, boş zaman değerlendirme olanaklarının 

yetersizliği ve disiplin olarak sıralamaktadır.  Kötü söz, küfür, hakaret, lakap 

takmak, kendine veya bir başkasına zarar verme, dövme, tehdit ve eşyalara zarar 

verme öğrencilerin sıklıkla başvurduğu şiddet eylemleridir. 

Ülkemizde okullarda şiddet ve saldırganlık hayli yaygındır. Bu yüzden 

eğitim öğretim ortamında çocuklar sosyal öğrenme ile birlikte şiddet ve 

saldırganlığı öğrenmekte ve bu durum ilerde sağlıksız nesiller yetişmesine sebep 

olmaktadır. Maalesef birçok çocuk ilk şiddet tecrübesini okullarda yaşamaktadır. 

Hâlbuki eğitim sistemi çocuğun bu yönünü örselemesi gerekirken günümüzde 

şiddeti öğretir hale gelmiştir. Okulların etkili ve verimli hale gelebilmesi şiddet 

davranışlarının ortadan kalkmasına bağlıdır. Çocukların okul içerisinde huzurlu ve 

mutlu olmaları, onların eğitimlerini en iyi şekilde tamamlamalarını sağlar. Okullar 

da başarılı bir eğitim öğretim için aile, öğretmen ve okul idarecileri işbirliği halinde 

disiplinli, öğrenci ihtiyaç ve beklentilerini sağlanarak verimli hale getirilmelidir.  

Çevresel Belirleyiciler 

 Bireylerde şiddet ve saldırganlığı etkileyen faktörlerden biri de çevre 

unsurudur. Küreselleşme ile birlikte büyük bir köy haline gelen dünyada özellikle 

çocuklar, sadece bulundukları çevreden değil, ayrıca çeşitli iletişim araçlarıyla tüm 

dünyada çocuğun algısına sunulan materyallerden etkilenmektedir. İletişim 

araçlarının gelişmesiyle, çocuklar birbirinden farklı ve çok sayıda uyarana maruz 

kalmaktadır. Dolayısıyla çocukların algı dünyasına hitap eden her şey seçici bir 

şekilde onlara sunulmalıdır. Geleneksel toplumlarda çocuklar sadece ailelerinden ve 

yaşadıkları toplumdan etkilenmekte idi. Çocuğun davranışını ve değer dünyasını 

şekillendiren yegâne unsur aile ve toplumdu. Aynı toplumda yaşayan bireyler 

benzer değer yargılarına ve ahlaki tutumlara sahiptiler.  Bu yüzden geleneksel 

toplumlarda ortak değerler nesilden nesile aktarılmakta, çocuklar ile ebeveyni 

arasında kuşak çatışması çıkmamakta idi. 

Modern toplumlarda ise sadece nesiller değil yaş grupları arasında bile 

büyük farklılıklar ortaya çıkmıştır. Modernleşmenin etkisi ile toplumlar ve bireyler 

hızlı bir değişim ve dönüşüm sürecine girmişlerdir.  Bireyin algı dünyası üzerinde 

aileden okula, internetten bilgisayar oyunlarına, çizgi filmlerden sosyal ağlara kadar 

birçok uyaran etkili olmaktadır. Modern insan artık evde tek başına oturup 
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televizyonun veya bilgisayarın karşısına geçerek tüm dünyayı seyredebilmekte, bu 

şekilde kendi kişiliğini ve değer yargılarını oluşturabilmektedir. Özellikle ailelerin 

bu konuda bilinçli davranarak çocuğun bu uyaranlarla etkileşiminde gayet seçici 

olmaları gerekmektedir.  

Sosyal bilimcilerin, üzerinde en çok çalışma yaptığı konuların başında 

medyanın çocuklar üzerindeki etkisi bulunmaktadır. Yapılan yayınların içerdiği 

konular ve koşullarından hareketle çocuklar üzerinde bazen olumlu bazen de 

olumsuz etkilere sahip olmaktadır. Medya aracılığı ile aktarılan mesajların homojen 

olması ve kullanıcıyı istediği yönde yönlendirmesi, güçlü bir etki 

oluşturulabileceğine dair fikir birliği bulunmaktadır (Bertrand, 2004, s.29). 

Tüm dünyada çocuk suçluluğu ve gençlerin kötü alışkanlıklara sahip oluşu 

tedirgin edici boyutlara ulaşmıştır. Esslin, Amerikan televizyonunun hem kültürel 

hem de sosyal yönden en tehlikeli görünen kısmı olarak televizyon filmlerini 

görmekte ve bu filmlerin çocukların karakterini bozduğunu, çocukları şiddet dolu 

ve ben merkezli hale getirdiğini söylemektedir. Sinemaya oranla çocuk, televizyon 

karşısında hem savunmasız kalmakta hem de yeterli paylaşma ortamı 

bulamadığında, yalnız izlemeleri sırasında bu yakınlıktaki karakterlerle daha hızlı 

ve etkin bir biçimde özdeşleşme eğilimindedir (TÜİK, 2013, s. 441, akt. 1. Çocuk 

ve Medya Kongresi Bildiriler Kitabı). 

Şiddet ve saldırganlığa neden olan çevresel faktörler ise; yoksulluk, eğitim 

seviyesinin düşük olması, kötü aile koşulları, yanlış dini inançlar, kültürel ortam, 

kitle iletişim araçları gibi etkenlerdir. Bu faktörler insan hayatında önemli yere 

sahiptir. Sosyal, kültürel ve ekonomik faktörler şiddetin oluşumunda rol oynarlar. 

Azgelişmiş ve yoksul ülkelerdeki şiddet düzeyi diğer toplumlara göre daha fazladır. 

Bu, yoksulların kendi aralarındaki mücadelenin yanı sıra bazen başkaldırı, 

toplumsal kargaşa gibi biçimlere de bürünebilmektedir. Çünkü kısıtlı bireyler 

kıstırıldıkları cendereden kurtulmanın yolunu ararken çoğu zaman şiddete 

başvururlar. Birçok ülkede suç işleyenlerin çoğunluğu, yoksul ve eğitimsiz 

kesimden gelmektedir. Ailenin yoksullaşması da ailenin toplumsal hayata uyumunu 

zorlaştırmaktadır. Bu zorluktan öncelikli etkilenen ise kadın ve çocuklardır. Bireyin 

zorluğa karşı kendini savunabileceği şiddet eylemlerine, genellikle köyden kente 
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göç eden veya ülke değiştiren çocuklardaki uyum sürecinde daha çok 

rastlanmaktadır. 

İklim, doğal kaynaklar, yerleşimler gibi coğrafi faktörlerin saldırganlık ve 

suç davranışı üzerinde etkili olduğuna ve bireylerin suç işleme davranışlarını ve 

biçimlerini etkilediğine dair çalışmalar bulunmaktadır. Ayrıca, yanlış beslenmenin 

de (fosfat ile fazla beslenilmesi) davranış bozukluğuna ve sonunda suçluluğa neden 

olduğu da belirtilmektedir (Erol, 2006). Günümüzde şiddetle ilişkilendiren bir diğer 

unsur da “din” dir. Özellikle son dönemlerde medyada yer alan din kaynaklı şiddet 

ve savaş görüntüleri bu kanının oluşmasında etkili olmuştur. Halbuki dini 

metinlerde öfke, kin, nefret, ve barış ortamını zedeleyici davranışlar yasaklanmıştır. 

Özellikle Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam gibi semavi dinler, özü itibariyle şiddete 

başvurmayı onaylamazlar. Fakat etnik, siyasi, ideolojik amaç ve menfaat gibi 

dindışı nedenler yüzünden birçok çatışma ortaya çıkmış aynı dine mensup fırka ve 

mezhepler arasında bile kanlı savaşlar yaşanmış, çatışmanın tarafları kendilerini 

haklı göstermek ve şiddet eylemlerini meşru göstermek için kendi yorumlarına 

sığınmışlardır (Onat, 2004).  

Saldırgan davranışlara ve şiddet eylemlerine ilişkin örnekler çoğaldıkça, 

bunların etkinliği görüldükçe, bireylerin bunları benimsemesi, toplumsal boyutlara 

ulaşması, genelleşmesi, yayılması artar. Toplum, saldırgan davranışlar ve şiddet 

eylemleriyle ilişki kuran, bunların yolunu, yöntemini, meydana getiren, eğitimin, 

öğrenimini veren bir okul durumuna gelir (Balcıoğlu, 2001, s.43). 

Aile İçi Şiddet 

Aile, evlilik ve kan bağına dayanarak, karı- koca, çocuklar, kardeşler 

arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birliktir. “Aile; kan 

bağlılığı, evlilik ve diğer yasal yollardan, aralarında akrabalık ilişkisi bulunan ve 

çoğunlukla aynı evde yaşayan bireylerden oluşan; bireylerin cinsel, psikolojik, 

sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarının karşılandığı, topluma uyum ve katılımlarının 

sağlandığı ve düzenlendiği temel bir birime” (Gündüz, 2009, s.  140) verilen 

terimdir.  Ailenin en önemli özelliği ise aile bireylerinin arasında içten, sıcak ve 

güven verici ilişkilerin kurulduğu sosyal bir ortam sağlamasıdır (Yıldırım, 1998, s. 

5). Dolayısıyla çocuğun fiziksel, duygusal, bilişsel, sosyal ve ahlaki gelişiminde rol 

oynayan en temel kurum olan aile, çocuğun sağlıklı ruhsal gelişimini ve olumlu 
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benlik geliştirmesini sağlayarak çocuğun davranışlarını biçimlendirmektedir. Çocuk 

için vazgeçilemez ve yeri doldurulamaz bir anlam ifade eder.  Aile, çocuğun en 

temel psikolojik ihtiyacı olan sevgiyi karşılayarak, aynı zamanda bir gruba ait olma, 

aile içinde ve dışında güvenlik içinde olma, saygı görme, değer verilme gibi sosyal 

ihtiyaçlarının karşılanmasında koruyucu, destekleyici, eğitici ve öğretici fonksiyonu 

ile sağlıklı bir ortam oluşturmaktadır. Aile bireyleri, bu ortam içinde hem aileye 

bağlı hem de aileden bağımsız, toplumda bir birey olarak, kendini ifade etme ve 

gerçekleştirme fırsatını elde etmektedir (Kılıç, 2014, s. 1). 

Aile içi şiddet kısaca, aile fertlerinden herhangi birinin diğer bireye şiddet 

uygulamasıdır. Aile bireylerinden birinin, diğer bir aile bireyini sindirme, 

öfkelendirme veya duygusal baskı altına almaya yönelik fiziksel ve sözel 

davranışları şeklinde tanımlanmaktadır. Uygulama biçimi bakımından dövme, 

yaralama, sakat bırakma, cinsel saldırı, saldırı ve öldürmeye kadar giden fiziksel 

şiddet ve sözle somut olarak belirlenemeyen beden dili şeklinde, sözlü, duygusal ve 

zihinsel şiddet biçimlerinde olmaktadır (Özgüven 2001, s. 297). 

Aile içinde şiddete en çok maruz kalan ve bu şiddete karşı savunmasız 

kalanlar çocuklardır. Tamamen aileye bağımlı durumda olan çocuklar, kendilerini 

koruyacak fiziki ve ekonomik şartlara sahip olamamaları nedeniyle fiziksel ve 

duygusal şiddete karşı koruyucu mekanizmalar geliştirememektedirler (Özgentürk, 

2012, s.61). Şiddet çocuklarda daha karmaşık ve derin izler bırakarak travmalara 

sebep olabilmektedir. 

Aile içi şiddeti ortaya çıkış biçimi ve nedenlerine göre beş grupta 

değerlendirilmektedir: 

1)Fiziksel Şiddet: Dövme, tokatlama, tekmeleme ve yaralama gibi 

eylemlerin yer aldığı hatta öldürmeye kadar varabilen şiddet türüdür.  

2)Cinsel Şiddet: Cinselliğin bir tehdit, sindirme ve kontrol etme aracı olarak 

kullanılmasıdır (Meral, 2007, s. 277-279). 

3)Duygusal Şiddet: Duygusal şiddet, duyguların ve duygusal ihtiyaçların 

istismar edilmesi, bir yaptırım ve tehdit aracı olarak kullanılmasıdır (Yalçın, 2012, 

s. 22). Duyguların baskı aracı olarak kullanılması, kurbanın duygu ve ihtiyaçlarının 

küçümsenmesi, sevgi ve ilgi eksikliği de duygusal şiddet örnekleridir (Güz, 2007, 

s.89). 
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4)İhmal: Anne ve babanın çocukların fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarını 

karşılamaması olarak karşımıza çıkar. 

5)Ekonomik Şiddet: Başka kişinin parasını yönetme, başka kişiye ait 

paradan çıkar sağlamaya yönelimdir (Ayan, 2007, s.98). 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre; Avrupa bölgelerinde on dört 

yaş altında olan her dört çocuktan biri her gün aile içi şiddete maruz kalmaktadır. 

UNICEF’e göre; Avrupa ve Orta Asya’daki çocukların % 60’ı ebeveynleri veya 

bakımını üstlenen kişiler tarafından şiddete ve saldırgan davranışlara maruz 

kalmaktadırlar (Ovacık, 2008, s. 9). Şiddet eylemlerini gerçekleştiren bireylerin, 

şiddet davranışı sergilemeyen bireylere göre çocukluklarında daha çok aile içi 

şiddete maruz kaldıkları tespit edilmiştir. Araştırmalar ortaya koymaktadır ki, 

çocuklarını döven, işkence yapan, bazen ölümlerine sebebiyet veren anne ve 

babalar kendi çocukluklarında aynı şekilde şiddete maruz kalmış kimselerdir. Aile 

içindeki şiddet veya kötü muameleye ilişkin olumsuz davranışların artması ile 

birlikte, çocuğun şiddet ve olumsuz davranışlara yönelme olasılığı artmaktadır 

(Hökelekli, 2009, s. 38). 

Kişilik gelişimi doğuştan getirilen eğilimlerin (kalıtım, yapı) ve bireyin 

çevresine kendine has uyumunu tayin eden (çevre, eğitim, etkilere tepkiler) 

kazanılmış özelliklerin yapılaşmış bütünü olarak karşımıza çıkar. Doğuştan 

getirilen özellikler kişilik gelişimi için bir etken olmasına karşı, sonradan kazanmış 

olduğu özellikleri bireyin kişilik gelişimini doğrudan etkilemektedir. Aile, bireyin 

gelişimi esnasında ona sevgi, ilgi ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda destek 

olarak kişilik gelişimine katkı sağlar. Fakat ailenin çocuğa ilgisiz ve sevgisiz 

davranması bireyin acısını bastırması için şiddete başvurmasına yol açan bir 

etkendir. 

“Profesör Anne, kızı tarafından öldürüldü” haberi 2008 yılında medya da 

büyük yankı uyandırmıştı. Bu haber şiddetin asıl olarak cehaletten 

kaynaklanmadığına işaret etmektedir. Annesini öldüren Başak Aydıntuğ verdiği 

ifadede “Kullandığı kötü ifadelerinin dozunun artması, çirkin sözlerinin daha da 

ağırlaşması beni giderek boğuyordu. Ruhum acıyor, gözüm kararıyordu, onun 

yanında. Benim ağzıma alamayacağım ama olaydan sonra kısmen basında yer alan 

alçaltıcı sözleri, kişiliğimi yerle bir ediyordu; dayanamıyordum. Anne babasının 
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ihtiyacı olan sevgiyi ona vermediklerini, anne-babası tarafından sevilmediğini ve 

onları sevmediğini söylemiştir (Çamlıca, 2012, s. 114). 

Şiddetin birey üzerindeki etkisini incelerken, aile durumu ihmal 

edilmemelidir. Şiddetin, insan hayatındaki etkisini ailede görmek mümkündür. Aile 

içinde var olan şiddetin yol açtığı veya açacağı zararlar, kuşkusuz birey ve toplum 

üzerinde çok büyük yıkıcı etkiye sahiptir. Çocuklar için anne ve babalar rol model 

teşkil etmektedir. Çocuk aileden gördüğü davranış kalıplarını çevresine yansıtır.  

Çocuğun saldırganlık davranışının gelişiminde, anne babasının çocuğa karşı 

davranışları zemin hazırlarken, çocuğun ileriki hayatında saldırganlığı 

içselleştirmesine sebep olur. Neticede bu durumda çocuğun saldırganlık 

tutumlarından anne ve baba sorumlu olmaktadır. Çocuklar aile tarafından korunur, 

büyüme ve gelişmeleri sağlanır. Bazen de aile, şiddetin beslendiği ve uygulandığı 

alan olarak karşımıza çıkar. Bu yüzden en büyük duygusal rahatsızlıkların, gerilim 

ve çatışmaların kaynağı da aile olabilmektedir. Buna medyaya yansıyan birkaç 

haberden örnekler vermek gerekirse: 

“Bayram masraflarını karşılamak için verdiği parayı isteyen koca K.Ö ile 

eşi C.Ö.’nün tartışmasını işiten 14 yaşındaki N.Ö., babasının annesini döveceği 

kuşkusuna kapılarak babasının ruhsatsız tabancasıyla babasına kurşunlar 

yağdırdı.” 

“11 yaşındaki ilkokul öğrencisi S.Y. bir süre ince terk ettiği evine geri dönen 

annesi H.Y.’yi babasının isteği üzerine av tüfeğiyle başından vurarak öldürdü.” 

“16 yaşındaki S.G. erkeklerle arkadaşlık yaptığı için annesinin, babasının 

isteği üzerine, ailenin namusunu korumak amacıyla, yakın akrabası 14 yaşındaki 

M.T. tarafından meydanda boğazı bıçakla kesilerek öldürülmüştür.” (Köknel 1996, 

s.14). 

Bir terörist, çocukluğuna ait bir hatırasını şöyle anlatmaktadır;  

“… o gün komşu çocuktan dayak yemiş, kafam kırılmıştı, ağlayarak eve 

gelmiştim. Annemin yaramı sarmasının beklerken o da bana vurmaya başladı. 

Söylemedik laf bırakmadı. Elime bir taş vererek gidip öcünü almasan seni eve 

almayacağım dedi. Bende gidip o taşla çocuğun kafasını kırdım. İlk dersimi böyle 

aldım. O gün bugündür, kafamı kırdırtmamak için çabalıyorum. Birilerinin kafamı 

kıracağını sezdiğim an, onlardan önce davranır, karşı saldırıya geçerim. Bir daha 
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kafamı kırdırtmamak için çabalıyorum. Siz de kafanızı kırdırtmak istemiyorsanız 

benim gibi yapacaksınız. Onlar kafanızı kırmadan siz onlarınkini yaracaksınız. 

Güçlü olacaksınız..” (Çamlıca, 2012, s.94) 

Medyaya yansıyan bu haberlerden de görüleceği üzere aile, sadece çocuğun 

şiddet eylemine maruz kalmasına sebep olmakla kalmayıp aynı zamanda çocuğun 

şiddet eylemi uygulamasında en büyük etkendir. Başbakanlık aile araştırma kurumu 

tarafından Aralık 1993-1994 yılında yapılan bir araştırmaya göre, şiddet uygulanan 

evlerin  % 74.5’ inde çocuklar şiddete tanık olmaktadır (Başbakanlık Aile 

Araştırma Kurumu, 1995, s.150). Yapılan araştırmalarda görüyoruz ki çocukların 

şahsen tanık oldukları veya tecrübe ettikleri şiddet olayları onları etkilemektedir. 

Çocukluk döneminde şiddete şahit olma veya çocuğun şiddet görme deneyimi 

ileriki dönemde çocuğun saldırgan bir birey olmasında ve saldırgan davranışları 

sergilemesine kaynaklık etmektedir (Özgentürk ve diğerleri, 2012). Yine aynı 

araştırmada şiddeti uygulayan kişinin çocuklara nasıl davrandığı sorusu % 50.7 

tarafından cevapsız bırakılmıştır. % 30.5’lik bir kesim şiddet uygulayanın çocuklara 

karşı şiddet davranışı göstermediğini belirtirken, % 18.9’ luk bir kesim çocuklara 

karşı da şiddet uygulandığını belirtmiştir (Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu, 

1995, s. 150-201). 

Şiddet gören çocuklar ve şiddet davranışında bulunan ebeveyn, çocuklara 

karşı aile içinde uygulanan şiddeti normal karşılamaktadır. Dünyanın hemen hemen 

her tarafında ve Türkiye de aile içi şiddet sık rastlanan ama sıklığı ile ters orantıda 

dışarıya yansıtılan bir olgudur (Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu, 1995, s. 201). 

Yapılan çalışmalarda aile içi şiddetle ilgili kesin bilgilere ulaşmak mümkün 

değildir. Çünkü çocuk aile içinde oluşan şiddeti ya normal karşılamakta veya 

anne/baba korkusundan bunu dışa vuramayarak gizlemektedir. Veyahut bunu şiddet 

olarak algılayamayıp, hayatta olağan şeylerden biri olarak görebilmektedir. Ailede 

meydana gelen şiddeti çocuğun normalize etmesi ise aile içi şiddetin nesilden nesile 

aktarılmasına neden olarak, bu ortamlarda büyüyen çocukları olumsuz bir şekilde 

etkilemektedir (Bayındır, 2010, s. 2). 

Akademik Başarı ve Şiddet 

Dictionary of Education sözlüğünde, “Akademik Başarı” ile okulda okutulan 

derslerde geliştirilen ve öğretmenlerce takdir edilen notlar, test puanlarıyla ya da 

Aile İçi Şiddetin Akademik Başarı ve Saldırganlıkla İlişkisi



138

 
 

137 
 

her ikisi ile belirlenen beceriler veya kazanılan bilgiler kastedilmektedir (Carter ve 

Good, 1973; Akt. Keskin ve Sezgin, 2009). Bununla birlikte akademik başarı, 

bireyin psikomotor ve duyuşsal gelişiminin dışında kalan bütün program 

alanlarındaki davranış değişmelerini de ifade etmekte ve tüm öğretim kademelerini 

kapsamaktadır (Erdoğdu, 2006). Öz akademik başarı ise, bireyin algıladığı 

akademik başarısıdır. Bireyin algıladığı akademik başarı ya da başarısızlığı, kendisi 

ve içinde yaşadığı toplum bakımından oldukça önem taşımaktadır. 

Aile içi şiddet mağduru olan çocuklar, konsantrasyon güçlüğü yaşarlar ve 

kötü akademik performansa sahiptirler. Dolayısıyla okul başarısındaki düşüşün 

sebeplerinden biri de şiddet nedeniyle yaşanan zeka özrü ya da ruhsal örselenmedir 

(Umar, 2012). Yapılan araştırmalarda bireyin zekâsının yanı sıra yetenek, özlük, 

kişilik ve ailesel nitelikleri, baba ve annenin öğrenim durumu, ailenin ortalama 

aylık geliri, annenin çalışması, anne ve babanın birbirleri ile geçimleri, ailenin 

öğrencinin derslerdeki başarısı ile ilgili ilgisi, genellikle ergeni anlama derecesi, 

ergene olan güven, aile ile ergen arasındaki ilişkilerin durumu gibi çok sayıda 

etkenin akademik başarıyı etkilediğini ortaya koymaktadır. Öğrencilerin başarısının 

düşmesine etki eden en önemli faktörler anne-baba ilgisizliği, eğitim yetersizliği, 

kişilik uyumsuzlukları, kültürel yoksunluk, ergenlerin benimseyebileceği ya da 

kabul gördüğü bir toplumsal grubun olmamasıdır (Keskin ve Sezgin, 2009, s. 6).  

Çocuğun akademik başarısı aynı zamanda ebeveyn için de önemlidir. Aile 

içi ilişkiler, çocuğun ailede öğrendiği bilgiler ve edindiği tecrübeler çocuğun 

başarısının olumlu ya da olumsuz etkilenmesine neden olabilmektedir. Ailede 

edindiği bilgi, tutum, değer ve becerilerin okulda öğrendiklerini destekler nitelikte 

olması, aile içi dengeli ve düzenli ilişkiler, akademik başarıyı olumlu yönde 

etkilerken; okul ile ailenin öğrettikleri arasında çelişki olması, duygusal ve 

toplumsal etkilemişin sağlanamaması, ailenin eğitim durumu ve okula karşı tutumu, 

aile içerisindeki huzursuzluklar, çocuğa ilgi ve sevgi gösterilmemesi gibi etkenler 

de çocuğun başarısını olumsuz yönde etkiler (Tezcan, 1988, s.338-341; Fidan ve 

Erden, 1991, s. 77). Arıcı (2007) ise öğrencinin akademik başarısına etki eden 

faktörleri şu şekilde sıralamaktadır:  Başarı güdüsü, kaygı, ailenin nitelikleri, sosyo-

ekonomik özellikler, okul ve eğitim koşullarının yeterli- yetersiz oluşu, genel çevre 

özellikleri, beslenme ve sağlık koşulları, televizyon seyretme alışkanlıkları, temel 
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demografik özellikler, içinde yer aldığı akran grubunun değer ve normları, eğitim 

programlarının niteliği, okul yöneticilerinin ve eğitim uzmanlarının yeterlilikleri, 

sınıf düzeyi, dersin türü ve niteliği, eğitim araçlarının niceliği-niteliği. 

Paulsen (1993) yaptığı araştırma neticesinde; anne-babanın beklentisinin, 

ilgili tutumlarının ve çocuğun akademik uğraşlarında katılımcı olmasının akademik 

başarıyı anlamlı bir düzeyde etkilediğini; çocuğun akademik başarısının da anne-

babanın kişisel değerlendirmelerinden çok, daha fazla çocuğun bu tutumlara ilişkin 

kendi değerlendirmesine bağlı olduğu sonucuna ulaşmıştır (Soner, 1995, s. 40-45).  

Şevik’in (2014) araştırmasında okul müdürlerinin ve müdür yardımcılarının % 

95,6’sı öğrencileri akademik başarıya taşıyan en önemli faktör olarak aile nitelikleri 

faktörünü belirtmişlerdir. Arıcı (2007) tarafından yapılan diğer bir araştırmada ise 

Şevik’in bulgularını destekler şekilde, aile niteliklerinin, okul başarısını etkileyen 

önemli bir etken olduğu sonucuna varılmıştır. Şevik’in çalışmasında başarıyı 

etkileyen ikinci faktör olarak başarı güdülenmesi gelmektedir. Başarıya güdülenmiş 

bireylerin akademik başarısı daha yüksek olurken, bu güdülenmeyi sağlayamamış 

kişilerin akademik başarısı daha düşüktür. 

Öğrencilerin okuldaki başarısını etkileyen bir diğer faktör de şiddet 

olgusudur. Toplumumuzda şiddetin çok yaygın olmasından dolayı, çocuklar 

gündelik hayatta her an şiddetle karşı karşıya kalabilmektedir. Yapılan araştırmalar, 

şiddete maruz kalmış ya da tanık olmuş çocukların, özgüven eksikliğine, arkadaş 

ilişkilerinde sorunlara, okulda başarısızlığa, konsantrasyonda zorluğa, sinirliliğe, 

öfke nöbetlerine ve agresif davranışların ortaya çıkmasına neden olduğu ortaya 

konulmuştur. Ayrıca akademik başarıya karşı ailenin ilgisizliği ile çocuğun okul 

başarısı ve sorunları arasında doğrudan bir ilişki tespit edilmiştir (Yavuzer, 1987, 

s.92). Evlatlarına gerekli ilgiyi gösteren, onların sorunları ile ilgilenen, ihtiyaçlarını 

karşılayan ebeveynler, çocuklarının akademik başarısının yükselmesine olumlu 

yönde katkı sağlar. 

Yapılan araştırmalar göstermektedir ki, sahip olunan ailenin özellikleri ve 

çocuğun başarıya karşı geliştirdiği olumlu algı, akademik başarı üzerinde önemli 

derecede etkiye sahiptir. Ailelerin çocukları zorla, baskıyla, şiddetle başarıya sevk 

etmesi mümkün değildir ve bu tür davranışlar öğrenmeye ilgi duymasını engeller. 

Nitekim okullara zorla gönderilen çocuklarda devamsızlık, okuldan kaçma, 
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eğitimini yarıda bırakma eğilimi görülmektedir. Çocuklar, onları mutlu eden ve 

yapmaktan zevk aldığı şeylere yönelir. Bu durumda çocuğun başarıdan zevk alması 

sağlanarak, akademik başarısını yükseltme yoluna gidilebilir. 

Şiddet ve Saldırganlıkla İlgili Yapılan Çalışmalar 

Derman (2011) tarafından yapılan araştırma, Bursa ilinde farklı 

sosyoekonomik düzeylerden 10 farklı okula devam eden 10-11 yaşındaki (4. ve 5. 

sınıf) 3199 öğrenciden oluşmaktadır. Erkek çocuklarının kız çocuklara göre ve 11 

yaşındaki çocukların 10 yaş çocuklara göre daha çok saldırgan davranışlarda 

bulunduğu tespit edilmiştir. Ayrıca ailesinde saldırgan davranışlar gösteren bireyler 

bulunan çocukların saldırganlık düzeylerinin, ailesinde saldırgan davranışlar 

gösteren bireyler bulunmayan çocuklara göre saldırganlık düzeylerinin daha yüksek 

olduğu, öğrencinin karne ortalaması ile saldırganlık düzeyi arasında ise negatif 

yönde anlamlı bir ilişkiye ulaşılmıştır. Uygulanan empati eğitim programlarının 

çocukların saldırgan davranışları üzerinde azaltıcı etkide bulunduğu, ve bu 

programdan alt sosyoekonomik düzeydeki çocukların diğerlerine göre daha olumlu 

etkilendiği belirlenmiştir. 

Cengiz’in (2008) çocukların aile içi şiddete uğramasına neden olan sosyo-

ekonomik faktörler adlı çalışmasında yaşları 12 ve 14 arası değişen 370 öğrenci ile 

yapılan çalışmada, çocukların  % 23,5’inin yani her dört çocuktan birinin şiddete 

maruz kaldığı tespit edilmiştir. Bu çalışmada öğrencilerin yasları, cinsiyeti, 

ailelerinin büyüklüğü, ikamet durumu, öğrencilerin anne ve babalarının meslek 

dağılımı ile şiddet ilişkisinin analizi yapılmıştır. Vurguladığı en önemli nokta, 

ailelerin sosyo-ekonomik durumları ile çocuğa uygulanan şiddet arasındaki ilişki 

incelenmekte ve sosyoekonomik yönden alt tabakada bulunan aileler, çocuklarına 

daha çok şiddet uygulamaktadır. Araştırmada elde edilen bulgular ise şiddete 

uğrayan bu çocukların okul başarılarında meydana gelen düşmeyi göstermektedir. 

Şiddete uğrayan çocukların % 59’u okulda başarısız olurken, şiddete uğramadığını 

ifade eden çocukların % 92’si okulda başarılı olmaktadır. Parçalanmış ailede 

çocuğa yönelik şiddet uygulama oranı % 52 iken, parçalanmamış ailede bu oran % 

22 olduğu tespit edilmiştir Aynı zamanda her şiddet türünün çocuklar üzerinde aynı 

etkiye sahip olmadığı üzerinde durulmaktadır. Çocuklara uygulanan fiziksel, 

duygusal, sözel şiddetin ve ihmalin çocuğun akademik benlik algıları üzerinde 

Hatice Büşra ÖZTÜRK, M. Zeki ILGAR ve Eyüp Ensar ÖZTÜRK



141

olumsuz etkiye sahiptir. Eğitim düzeyi düşük ailelerde şiddet uygulama oranı 

yüksek olmakla birlikte, çocukların okul başarıları da düşüktür. Ailenin öğrenim 

durumu, çocuk ile iletişimin sağlıklı kurulabilmesinde büyük etkendir. 

Avcı (2010) eğitimde şiddet olgusu üzerine yapılan bu çalışmada şiddet, 

saldırganlık ve ahlaki tutum arasındaki etkileşim ortaya çıkarılarak ve bu etkileşime 

neden olan psikolojik, sosyolojik, kültürel, ailesel ve toplumsal etmenler 

araştırılmıştır. Ayrıca okullardaki şiddetin önlenmesine yönelik ahlak ve karakter 

eğitimi, ahlak öğretimi, din kültürü ve ahlak bilgisi dersi müfredatının işlevi 

üzerinde durulmuştur. Araştırma İstanbul ili Küçükçekmece ilçesinde 24 farklı 

lisede öğrenim gören 1410 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırma sonuçları, okulda 

şiddete uğrayanların, okulda daha fazla şiddet davranışında bulunduğunu, okulda 

öğrencileri şiddet eyleminde bulunmayı engelleyen en önemli faktörün aldıkları 

ahlaki ve kültürel terbiye olduğunu, ayrıca tv’de şiddet ve saldırgan davranışlar 

içerikli programlar izlediğini belirten öğrencilerin şiddet davranışında bulunma 

oranının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.   

Yalçın (2012) araştırmasında televizyon kanallarındaki şiddet içerikli 

yayınlarda çocukların olumsuz etkilenmesinin önlenmesi amacıyla çeşitli 

tedbirlerin alınmasını, aileler, yayıncılar ve RTÜK’ün sorumluluk bilinciyle, 

işbirliği içerisinde, çalışmaların arttırması gerekliliğini vurgulamaktadır. Milli 

Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı (2008) 

tarafından her coğrafi bölgeden ikişer il seçilerek oluşturulan araştırmanın amacı, 

ilk ve orta öğretim kurumlarındaki öğrencilerin şiddet kavramı nasıl algıladıklarını 

ve öğrencileri şiddete yönelten etkenleri belirlenmesidir. Araştırmanın sonucunda, 

öğrencilerin, sözel şiddeti diğer şiddet türlerinden daha fazla yaşadıkları 

görülmüştür. Şiddetin yaygınlaşmasında medyanın, arkadaş çevresinin ve çevrenin 

rolü olduğu saptanmıştır. 

Avcı (2011) Adana Büyükşehir Belediyesi merkez ilçelerinden oluşan 486 

ilköğretim okulunda 7. ve 8. sınıflardan 2120 öğrenciden oluşan çalışma şiddete 

yönelik tutumların aracı rolünü değerlendirmektedir.  Bu çalışmada, kız ve erkek 

öğrenciler arasında şiddete yönelik tutumlar, fiziksel şiddet, akran etkileri, medya 

etkisi, ebeveynler arası çatışmanın kendini suçlama alt ölçeğinde anlamlı farklılıklar 

olduğu bulunarak, araştırma sonucunda öğrencilerin şiddet içerikli medya 
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programları ve saldırgan akranları şiddete yönelik tutumların arttırarak şiddet 

eyleminin ortaya çıkmasına neden olduğu tespit edilmiştir.  

Pehlivan  (2008) tarafından gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına göre,  

okul yöneticileri okullarında şiddet yaşanmadığını ve gereken tedbirlerin alındığını 

ifade ederken, öğrenciler ise psikolojik ve sözel şiddetin varlığını, ayrıca gereken 

tedbirlerin çoğunun alınmadığı yönünde kararsız olduklarını ifade etmişlerdir. 

Öğrencilere göre okulda şiddete yönelik tedbirlerin alınması algılanan şiddet 

düzeyini düşürdüğü tespit edilmiştir. 

Ayan  (2007) Sivas ili merkez ilçede bulunan 70 ilköğretim okulundan 6. 7. 

ve 8. sınıf öğrencilerinden oluşan araştırmasında şiddete uğradığı tespit edilen 

öğrencilerin, saldırganlık eğilimlerinin arttığına ulaşılmıştır. Ayrıca, ailede yaşayan 

birey sayısı, annenin eğitim düzeyi, mesleği, ailenin aylık geliri, çocuğun arkadaşını 

tanıma ve eve gelmesine izin verme değişkenlerinin sadece anne açısından çocuğun 

aile içerisinde şiddete uğramasında belirleyici değişkenler olduğunu, baba için ise 

çocuğun cinsiyeti olduğunu ortaya koymuştur. Yapılan araştırmada çocukların % 

54’ünün anneleri ve % 46’sının da babalarından şiddet gördüğü, erkek öğrencilerin 

çoğunluğunun kız öğrencilere göre anne (% 54) ve babadan (% 52) daha fazla 

dayak yediği tespit edilmiştir. Ayrıca elde edilen veriler çerçevesinde 11 yaş 

grubundaki çocukların çoğunluğunun (% 64) annelerinden, 16 yaş grubundaki 

çocukların çoğunluğunun da (% 67) babalarından dayak yediği, çalışma erkek 

çocukların hem annelerinden (% 54), hem de babalarından (% 52) daha çok dayak 

yediğini gösterirken, kız çocukların yarıdan fazlası (% 53) annelerinden, yarıdan azı 

ise (% 38) babalarından dayak yediğini göstermektedir. Veriler içerisinde annelerin 

kız (% 53) ve erkek (% 54) çocuklarını dövme oranı (% 54) ise babalardan (% 46) 

daha yüksek bulunmuştur. 

Aktaş (2006) çalışmasında kadına yönelik şiddet, eşlerine şiddet uygulayan 

erkeklere yönelik tedavi yaklaşımları, çocuklarına şiddet uygulayan anne-babalarla 

ilgili grup uygulamalarını konu edinen araştırmasında aile içinde şiddete maruz 

kalan kadının, çocuklarına şiddet uygulama olasılığının yüksek olduğu 

belirtilmiştir. Ayrıca, eşlerine karşı saldırgan davranışlar sergileyen erkeklerin, 

çocuklarına karşı da saldırgan davranışlar sergilediği ve çocukluğunda şiddet 

eylemine maruz kalan ebeveynlerin, çocuklarına şiddet uyguladıkları 

Hatice Büşra ÖZTÜRK, M. Zeki ILGAR ve Eyüp Ensar ÖZTÜRK



143

vurgulanmıştır. Anne babaları saldırgan davranışlara iten temel-psikolojik faktörler 

ana hatlarıyla ele alınmıştır. 

Yöntem 

Bu araştırma, ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin saldırganlık eğilimlerini, aile 

içi şiddete maruz kalma durumlarını, çizgi film izleme tutumlarını ve akademik 

başarılarını incelemeye yönelik karşılaştırma türünde ve ilişkisel tarama modelinde 

yapılan bir çalışmadır. Çocukları saldırgan eğilimlere iten aynı zamanda akademik 

başarılarında düşmeye neden olan aile nitelikleri, aile içinde fiziksel, duygusal ve 

sözel şiddete maruz kalma durumları ile çizgi filmlerde tanık olduğu şiddet 

eylemleri bu araştırmada ele alınan bağımsız değişkenlerdendir. Saldırganlık, 

şiddete maruz kalma, akademik başarı ve çizgi film izleme arasında korelasyonel 

ilişkiye bakılmakla birlikte yine bunlar ile bağımsız değişkenler (cinsiyet, sosyo-

ekonomik düzey, anne ve baba eğitim durumu) tahlil edilmiştir.  

Çalışmanın alan araştırması olarak İstanbul’un Esenler ilçesi seçilmiştir. Bu 

bölgeyi seçmemizdeki en büyük etken İstanbul’un en kalabalık ve kozmopolit 

ilçelerinden biri olmasıdır. Esenler ilçesi, Osmanlı’dan itibaren sürekli göç alan bir 

yerleşim yeridir. TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine 

göre Esenler’in çoğunluğunu Anadolu’dan İstanbul’a göç edenler oluşturmaktadır. 

Yine 2012 TÜİK araştırmasında İstanbul’a göç edenlerin çoğunluğu sırasıyla Sivas, 

Kastamonu, Giresun, Ordu, Tokat, Samsun, Trabzon illerinde nüfusa kayıtlı 

olanlardan oluşurken; Esenler ilçesi ise Malatya, Kastamonu, Sivas, Sinop, Giresun, 

Samsun, Siirt illerinde nüfusa kayıtlı olanlardan göç almıştır (Adıgüzel, 2012). 

Genellikle aldığı yoğun ve hızlı göç nedeniyle yaşadığı sıkıntılarla anılan Esenler 

ilçesinin nüfusu günümüzde beş yüz bine yaklaşmıştır (Güldal ve Uçar, 2013). 

Esenler'in bulunduğu bölge, önceden Bakırköy ilçesine dahil iken, bu ilçe 

bölününce önce Güngören'e dahil edilmiş, daha sonra da 1993 yılı sonunda müstakil 

bir ilçe olarak kurulmuştur. 

Evren ve Örneklem 

Araştırmamızın evrenini; İstanbul ili, Esenler İlçesindeki Milli Eğitim 

Bakanlığı’na bağlı resmi ortaokullarda 2012-2013 öğretim yılında öğrenim 

görmekte olan öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise İstanbul ili 

Esenler İlçesinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı üç resmi okulun beşinci 
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sınıflarında öğrenim gören ve tesadüfi örneklem yoluyla seçilen 300 öğrenciden 

oluşmaktadır. Örneklem grubunun tüm özellikleri, aşağıda tablolar halinde 

açıklanmaktadır.  

Tablo 1’de görüleceği üzere araştırmaya katılan öğrencilerin % 44,3’ü (133 

kişi) Akşemsettin İmam Hatip Ortaokulunda, % 25,7’si (77 kişi) Mehmet Akif 

Ortaokulunda, % 30’u ise (90 kişi) Ressam Şevket Dağ Ortaokulunda öğrenim 

gördüklerine dair cevap vermişlerdir. 

Tablo 1: Araştırmaya Katılanların Okullara Göre Dağılımı 
 

  Akşemsettin İmam Hatip 
Ortaokulu 

133 44,3 

Mehmet Akif Ortaokulu 76 25,7 

Ressam Şevket Dağ Ortaokulu 90 30,0 

Toplam 299 100,0 

  
Veri Toplama Araçları 

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ortaokul 5. sınıfta öğrenim gören öğrencilere 

yönelik olarak düzenlenen bu araştırmada, öncelikle örneklemin özelliklerini 

belirlemek ve araştırmanın bazı değişkenleri hakkında veri toplamak amacıyla 

“Kişisel Bilgi Formu” hazırlanmıştır. Bu formda araştırmaya katılan ailelerin; ana-

baba eğitim düzeyi, ailedeki çocuk sayısı, ailenin ekonomik durumu, aile 

özelliklerine ilişkin maddeler yer almaktadır. 

Öğrencilerin aile içi şiddete uğrama durumlarını tespit etmek için konuyla 

ilgili yüksek lisans ve doktora tezleri taranarak, Cengiz’in (2008), Kars (1994) ve 

Özgür (2004)’ün çalışmalarından da yararlanarak geliştirilen anket formu 

kullanılmıştır. Likert tipinde hazırlanan anket formunun on bir sorusu fiziksel şiddet 

ve ihmal türlerinin; on dört sorusu da sözel, duygusal şiddet ve ihmal türlerinin 

tespitine yöneliktir. Ayrıca öğrencilerine şiddet ile okul başarısı arasındaki ilişkiye 

dair sorular sorulmuştur. 

Katılımcıların saldırganlık düzeyini ölçmek için Şahin tarafından 2004 

yılında geliştirilen “Saldırganlık Ölçeği” kullanılmıştır. On sekiz maddeden oluşan 

ölçek çocukların yaş özellikleri dikkate alınarak “hep yaparım” (3), “arasıra 

yaparım” (2) , “hiç yapmam” (1) şeklinde üçlü dereceleme biçiminde 
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hazırlanmıştır. Ölçekte değerlendirmeye alınmayan beş nötr madde bulunmaktadır 

(5, 7, 10, 15, 17. maddeler). Ölçeğin güvenirliğini tespit etmek için yapılan 

güvenilirlik analizi sonucunda Cronbach Alfa katsayısı .77 olarak bulunmuştur 

Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 39, en düşük puan ise 13’tür. 

  Verilerin Çözümlenmesi ve Yorumlanması 

Araştırmamız için İstanbul Valiliğinden gerekli izinler alındıktan sonra, 

2012-2013 Eğitim-Öğretim döneminde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı İstanbul ili, 

Esenler ilçesindeki Akşemsettin İmam Hatip Ortaokulu, Ressam Şevket Dağ 

Ortaokulu ve Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nda öğrenim görmekte olan 5. sınıf 

öğrencilerine uygulanmıştır. Ders öncesinde okul müdürü ve ders öğretmeninden 

izin alınarak ve onların gözetiminde tarafımızdan bizzat uygulanmıştır. Anketlerin 

doldurulmasında gönüllülük prensibi esas alınmıştır. Uygulamanın sağlıklı 

olabilmesi için, uygulama öncesinde gerekli açıklamalar yapılmıştır. Anket 

uygulaması sırasında da, öğrencilerin anket sorularını doğru anlamaları amacıyla 

yönerge ve sözlü olarak açıklamalar yapılmıştır.  

Deneklerden toplanan anket formalarından eksik doldurulmuş olanlar ve 

rastgele doldurulan elenerek, kalan anketlerden elde edilen veriler SPSS paket 

programına yüklenerek istatiksel analiz yapılmıştır. Analiz öncesinde ise anket 

maddelerinden bazılarında sayısal değerler yeniden kodlama (recode) yöntemiyle 

değiştirilmiş ve veri dönüştürme işlemleri yapılmıştır. 

Bulgular ve Yorumlar 

Bu bölümde, aile içerisinde çocuklara ve kadınlara yönelik fiziksel şiddet 

ve duygusal şiddet, cinsiyet ve saldırganlık ilişkisi, aile içi şiddete maruz kalma ile 

saldırganlık, okul başarısı ve ders çalışma alışkanlığı ilişkisi yanında saldırganlık ile 

öz-akademik başarı arasındaki ilişki konularında elde edilen bulgular 

yorumlanmıştır 

Aile İçinde Fiziksel Şiddet ve İhmal 

Aile içinde, fiziksel şiddet ve ihmalin ortaya çıkarılmasına yönelik yapılan 

ankette, aile bireylerinin çocuğa genel davranış tarzını, çocukla ilgilenme 

derecelerini ve ihtiyaçlarını karşılanıp karşılanmadığını belirlemeye yönelik bilgiler 

yer almaktadır. Ankette fiziksel şiddet ve ihmalin ortaya çıkarılmasına yönelik on 

bir soru sorulmuştur. 
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Tablo 2:  Aile İçinde Fiziksel Şiddet ve İhmal ile İlgili Yüzdelik Değerler Tablosu 

 

Tablo 2’ye bakıldığında ankete cevap veren öğrencilerden % 6,3’ü bazen, % 

7,3’ü nadiren ailelerinden herhangi birinin bir yerlerinin moraracak veya şişecek 

şekilde tokatladığını belirtmekle birlikte,  büyük çoğunluk olan % 86,3’ü ise hiçbir 

zaman aynı şekilde tokat yemediğini ifade etmiştir. “Ailenden herhangi biri, sana 

herhangi bir cisimle vurur mu?” sorusuna, öğrencilerin %  4,7’si her zaman ve 

sıklıkla, % 12’si bazen, % 17’si nadiren, % 66,3’ü ise hiçbir zaman şeklinde cevap 

vermiştir. Soru 1 de uygulanan şiddetin derecesi daha yüksekken, soru 2’de şiddetin 

derecesi azalmaktadır. Soru 1’de moraracak şekilde kendisine vurulduğu söyleyen 

% 13,3’ü varken, bu rakamlar soru 2’de % 38,4’ü artarak kendisine cisimle 

vurulduğu ifade etmiştir. Cengiz (2008) araştırmasında ise çocuklara herhangi bir 

cisimle vurmanın aynı zamanda okul başarısını olumsuz yönde etkilediğine 

ulaşılmıştır. 

Çocukların şiddete uğramalarının yanı sıra şiddete tanık olmalarının da 

etkileri bulunmaktadır. Yapılan araştırmalarda çocukken anne ve babası arasında 

yaşanan şiddete tanık olan bireylerin, eşlerine fiziksel saldırıda bulunma 

 
 

Her 
Zaman Sıklıkla Bazen Nadiren Hiçbir 

zaman 
Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

1) Ailenden herhangi biri, seni bir yerin 
moraracak veya şişecek şekilde tokatlar 
mı? 

0 0 0 0 19 6.3 22 7.3 259 86.3 

2) Ailenden herhangi biri, sana herhangi 
bir cisimle vurur mu? 8 2,7 6 2 36 12 51 17 199 66,3 

3) Ailenden herhangi biri, okulda neler 
öğrendiğini, hangi dersleri yaptığını 
sorar mı? 

164 54.7 35 11.7 68 22.7 14 4.7 12 4 

4) Ailenden herhangi biri, eskiyen 
eşyalarının yerine yenilerini alır mı?  111 37 37 12.3 96 32 34 11.3 19 6.3 

5) Ailenden herhangi biri, okuldan 
geldiğinde aç isen hemen yemek 
hazırlar mı? 

244 81.3 27 9 13 4.3 6 2 9 3 

6) Ailenden herhangi biri, hastalandığın 
zaman seninle ilgilenir ve doktora 
götürürler mi? 

260 86,7 14 4.7 9 3 7 2.3 9 3 

7) Ailen, imkan olduğu halde seni okula 
harçlıksız gönderir mi? 21 7 7 2.3 35 11.7 27 9 209 69 

8) Ailenden herhangi biri, kirlilerini 
yıkayıp, söküklerini dikerler mi? 222 74 19 6.3 21 7 14 4.7 19 6.3 

9) Ailen, seni ağır işlerde çalıştırır mı? 8 2.7 4 1.3 17 5.7 17 5.7 254 84.7 
10) Ailen, okul ile ilgili ihtiyaçlarını 
karşılarlar mı? 241 80.3 16 5.3 22 7.3 7 2.3 13 4.3 

11) Ailen, senin para kazanman için 
herhangi bir işte çalışmanı isterler mi? 24 8 2 .7 13 4.3 19 6.3 242 80.7 
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ihtimalinin, çocukluğunda şiddete tanık olmamış bireylere oranla üç buçuk kat daha 

fazla olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Astin, Lawrence ve Foy, 1993; Fonagy, 1999; 

Gelles, 1976; Synder ve Fruchtman, 1981; Akt: İnce ve Page, 2008). 

“Ailenden herhangi biri, okulda neler öğrendiğini, hangi dersleri yaptığını 

sorar mı?” sorusuna, öğrencilerin yarıdan fazlası her zaman, % 22,7’si nadiren, % 

8,7’si hiçbir zaman sormadıklarını söylemiştir. Ayan (2007) tarafından yapılan 

araştırmada ise annelerin çoğunluğunun (% 85) çocukların temel ihtiyaçları ile 

babaların çoğunluğunun (% 59) ise çocukların okul durumuyla ilgilendikleri 

sonucuna ulaşılmıştır. Tablo da 4.soru da çocukların  % 37’si eskiyen eşyaların 

yerine yenilerinin her zaman alındığını, % 12,3’ü sıklıkla, % 32’si bazen, % 11,3’ü 

nadiren, % 4’ü ise hiçbir zaman alınmadığını ifade etmiştir. Öğrencilerin büyük bir 

çoğunluğu (% 81,3) okuldan geldiğinde hemen yemek hazırlandığını,  % 5’lik 

kesim ise hiçbir zaman ve nadiren demiştir. Öğrencilerin % 86,7’si her zaman 

hastalandığında ailesinin ilgilenip doktora götürdüğünü ifade ederken, % 2,3’ü 

nadiren, % 3 hiçbir zaman doktora götürmediklerini ve ilgilenmediklerini ifade 

etmiştir. 7.soru da “Ailen, imkân olduğu halde seni okula harçlıksız gönderir mi?” 

sorusuna % 7’lik kesim her zaman derken, % 69’u hiçbir zaman olarak cevap 

vermiştir. “Ailenden herhangi biri, kirlilerini yıkayıp, söküklerini dikerler mi?” 

sorusuna % 74’ü her zaman, % 6,3’ü sıklıkla, % 7’si bazen, % 4,7’si nadiren, % 

6,3’ü ise hiç bir zaman şeklinde cevap vermiştir. Öğrencilerin % 80,3’ü aileleri 

tarafından okul ile ilgili ihtiyaçlarının karşılanmaktadır. Öğrencilerin % 4,3’nün ise 

okul ile ilgili ihtiyaçlarının aileleri tarafından karşılanmadığı şeklinde cevap 

vermiştir. Bu sonuçlardan anlaşılıyor ki, ailelerin büyük bir kısmı çocukları ile 

ilgilenmekte, yukarıda saydığımız ihtiyaçlarını karşılamaktadır. 

Öğrencilerin % 2,7’si aileleri tarafından ağır işlerde çalıştırılırken % 7’si ise 

sıklıkla ve bazen ağır işlerde çalıştırılmaktadır. Ayrıca ailelerin % 8’i ise 

çocuklarının herhangi bir işte çalışarak para kazanmalarını istemektedir. Fiziksel 

olarak istismar edilen çocukların üçte ikisini üç yaşından küçük çocukların 

oluşturduğu, ancak, fiziksel istismarın çocuğun yaşı büyüdükçe azaldığı buna 

karşılık 12-16 yaş arasında tekrar yükseldiği belirtilmektedir (Görmez, Bayat, Sezal 

ve diğerleri, 1998,s. 28). Bilir ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada da (1991) 

çocuklara fiziksel ceza uygulamasının bütün yaş gruplarında (4-12) yaygın olarak 
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kullanıldığı ancak bunun çocuğun yaşının büyümesine paralel olarak bir azalma 

gösterdiği saptanmıştır. 

Aile İçinde Duygusal Şiddet ve İhmal 

Duygusal şiddet (Psikolojik şiddet), kişiye baskı uygulamak için, 

duygularının ve duygusal ihtiyaçlarının, düzenli bir biçimde sürekli istismar 

edilerek, tehdit unsuru olarak kullanılmasıdır. Hakaret etmek, aşağılamak, küçük 

düşürmek, bağırmak, eve hapsetmek, tokat atmak, hakaret etmek, tehdit etmek, 

ailesi, çocukları veya arkadaşlarıyla görüşmeye izin vermemek, sürekli suçlamak ve 

eleştirmek gibi eylemler duygusal şiddet kapsamında ele alınmaktadır. 

Öğrencilerin, aile içinde Duygusal şiddet ve istismarın belirlenmesine yönelik on 

dört maddeden oluşan Tablo 3’teki sorular yöneltilmiştir. 

Tablo 3: Aile İçinde Duygusal Şiddet ve İhmal ile İlgili Yüzdelik Değerler Tablosu 

 
 Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

1) Ailenden herhangi biri, sen ve varsa 
kardeşlerin arasında ayrım yapar mı? 3 1 3 1 17 5.7 18 6 256 85.3 

2) Ailenden herhangi biri, sana küçük 
düşürücü lakaplar takar mı? 8 2.7 9 3 32 10.7 43 14.3 206 68.7 

3) Ailenden herhangi biri,  yaptığın 
işlerden dolayı seni üzecek bir şekilde 
eleştirirler mi? 

6 2 3 1 22 7.3 49 16.3 218 72.7 

4)Ailenden herhangi biri, seni terk 
etmekle tehdit eder mi? 4 1.3 1 .3 3 1 9 3 279 93 

5) Ailenden herhangi biri, sen 
yapamazsın, beceremezsin gibi sözlerle 
seni aşağılar mı? 

8 2.7 4 1.3 31 10.3 56 18.7 199 66.3 

6) Ailen, sana yaşının ve yeteneklerinin 
üstünde sorumluluklar verirler mi? 65 21.7 16 5.3 46 15.3 32 10.7 138 46 

7) Ailen, seni arkadaş ilişkileri, spor, 
tiyatro vb. sosyal ilişkilerden yoksun 
bırakarak yalnızlığa iterler mi? 

11 3.7 9 3 22 7.3 17 5.7 237 79 

8) Ailen, seni korkutarak, tehdit ederek 
yıldırırlar mı? 8 2.7 - - 10 3.3 8 2.7 272 90.7 

9) Ailen, sana aşırı baskı yaparak 
üzerinde otorite kurmaya çalışır mı? 17 5.7 1 .3 18 6 20 6.7 232 77.3 

10) Ailen, sana sevgi ve şefkatle yaklaşır 
mı? 243 81 27 9 11 3.7 7 2.3 8 2.7 

11)  Ailen, sana kendine olan güvenini 
ve saygını geliştirecek şekilde 
yaklaşırlar mı? 

218 72.7 33 11 19 6.3 9 3 20 6.7 
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12) Ailenden herhangi biri, kızdıkları 
zaman sana kötü söz söylerler mi? 9 3 8 2.7 40 13.3 57 19 184 61.3 

13) Sen kötü söz söylediğinde, ailen seni 
uyarır mı? 249 83 16 5.3 17 5.7 6 2 11 3.7 

14) Ailenden herhangi biri, seni 
azarlayıp, sana bağırır mı? 12 4 14 4.7 47 15.7 81 27 144 48 

  
“Ailenden herhangi biri, sen ve varsa kardeşlerin arasında ayrım yapar 

mı?” sorusuna öğrencilerin % 2’si her zaman ve sıklıkla, % 5,7’si bazen, % 6’sı 

nadiren, % 85,3’ü ise hiçbir zaman ayrım yapmadıklarını ifade etmişlerdir. 

Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu (1998) tarafından yapılan çalışmada, 7-14 yaş 

grubundaki çocukların kardeşleriyle olan ilişkilerini olumlu olarak ifade ettikleri 

durumlarda yüksek şiddete rastlanma oranı düşük iken, kardeşleriyle olan 

ilişkilerini olumsuz olarak ifade ettikleri durumlarda ise yüksek şiddete rastlanma 

oranı artmaktadır. Kardeşler arası ilişkiler kötüleştikçe, çocukların şiddet 

eğilimlerinin de arttığı sonucuna ulaşılmıştır. Bilir ve arkadaşları (1991) 

araştırmalarında istismar durumunun tek çocuklu ailelerde % 24,4, iki ve üç 

çocuklu ailelerde % 32,6, dört ve dörtten fazla çocuklu ailelerde ise % 35,6 

oranında olduğu tespit edilmiştir. Araştırmalar ailedeki çocuk sayısı ile duygusal 

istismar arasında doğrusal bir ilişkinin olduğu yönündedir. 

“Ailenden herhangi biri, sana küçük düşürücü lakaplar takar mı?” sorusuna 

öğrencilerin % 2,7’si her zaman, % 3’ü sıklıkla,  % 10,7’si bazen, % 14,3’ü 

nadiren, % 68,7’si hiçbir zaman olarak cevaplamıştır. 

“Ailenden herhangi biri,  yaptığın işlerden dolayı seni üzecek bir şekilde 

eleştirirler mi?” sorusuna öğrencilerin % 3’ü her zaman ve sıklıkla, % 7,3’ü bazen, 

% 16,3’ü nadiren, % 72,7’si hiçbir zaman olarak cevaplamıştır. 

“Ailenden herhangi biri, seni terk etmekle tehdit eder mi?” sorusuna 

öğrencilerin % 1,3 her zaman, % 3’ü nadiren, % 93’ü hiçbir zaman terk etmekle 

tehdit edilmediklerini ifade etmişlerdir. 

“Ailenden herhangi biri, sen yapamazsın, beceremezsin gibi sözlerle seni 

aşağılar mı?” sorusuna öğrencilerin % 4’ü her zaman ve sıklıkla, % 10,3’ü bazen, 

% 18,7’si nadiren ,% 66,3’ü ise hiçbir zaman olarak cevap vermiştir. 

“Ailen, sana yaşının ve yeteneklerinin üstünde sorumluluklar verirler mi?” 

sorusuna öğrencilerin % 21,7’si her zaman, % 5,3’ü sıklıkla, % 15,3’ü bazen,% 
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10,7’si nadiren, % 46’sı hiçbir zaman olarak cevaplamıştır. Görülüyor ki, 

deneklerin çoğunluğuna aileleri tarafından kaldırmakta zorlanacakları 

sorumluluklar verilmektedir. 

“Ailen, seni arkadaş ilişkileri, spor, tiyatro vb. sosyal ilişkilerden yoksun 

bırakarak yalnızlığa iterler mi?” % 3,7’si her zaman, % 3’ü sıklıkla , % 7,3’ü 

bazen, % 5,7’si nadiren, % 79’u hiçbir zaman olarak cevaplamıştır. 

“Ailen, seni korkutarak, tehdit ederek yıldırırlar mı?” % 2.7’si her zaman, 

% 90,7’si ise hiçbir zaman olarak cevaplamıştır. 

“Ailen, sana aşırı baskı yaparak üzerinde otorite kurmaya çalışır mı?” 

sorusuna öğrencilerin  % 5,7’si her zaman,  % 6’sı bazen, % 6,7’sı nadiren, % 

77,3’ü hiçbir zaman olarak cevap vermiştir. 

“Ailen, sana sevgi ve şefkatle yaklaşır mı?” sorusuna öğrencilerin  % 81’i 

her zaman, % 9’u sıklıkla, % 3,7’si bazen, % 2,3’si nadiren, % 2,7’si hiçbir zaman 

olarak cevaplamıştır. Güneysu (1982) çalışmasında ailenin sahip olduğu çocuk 

sayısının artması, çocuklara karşı ebeveynin sevgi göstermesinin azaldığını ve buna 

karşı cezalandırılmanın ise arttığına ulaşılmıştır. Kars (1994) ise araştırmasında, 

ailedeki çocuk sayısı ile reddetme, şiddet ve korkuya dayalı iletişim ve kapasite 

üstü istek ve kendi çıkarına kullanma arasında doğrusal bir ilişki bulunmuştur. 

“Ailen, sana kendine olan güvenini ve saygını geliştirecek şekilde 

yaklaşırlar mı?” sorusuna öğrencilerin % 72,7’si her zaman,  % 11’i sıklıkla, % 

6,3’ü bazen, % 3’ü nadiren, % 6,7’ü hiçbir zaman olarak cevap vermişlerdir. 

Ailenden herhangi biri, kızdıkları zaman sana kötü söz söylerler mi?” 

sorusuna öğrencilerin % 3’ü her zaman, % 2,7’si sıklıkla, % 13,3’ü bazen, % 19’u 

nadiren, % 61,3’ü hiçbir zaman ailesinin kötü söz söylemediğini ifade etmişlerdir. 

“Sen kötü söz söylediğinde, ailen seni uyarır mı?” sorusuna öğrencilerin % 

83’ü her zaman, % 5,3’ü sıklıkla, % 5,7’ü bazen, % 2’si nadiren % 3,7’si hiçbir 

zaman olarak ifade etmişlerdir. 

“Ailenden herhangi biri, seni azarlayıp, sana bağırır mı?” sorusuna 

öğrencilerin % 4’ü her zaman,  % 4,7’si sıklıkla, % 15,7‘si bazen, % 27’si nadiren, 

% 48’i ise hiçbir zaman azarlanmadıklarını ifade etmiştir.  
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Koç (2011) tarafından yapılan araştırmaya göre öğrencilerin % 60,1‟inin 

“fiziksel şiddete”, % 36,5‟inin “sözel şiddete”, % 3,4‟ünün “gasp ve mala zarar 

verme” türünde şiddete uğradığını tespit etmiştir. 

 Saldırganlık ve Cinsiyet İlişkisi 
Tablo 4:  Saldırganlık Cinsiyet Arasındaki Farklar (t-testi) Tablosu 

 Cinsiyet N     X Ss sd t P 

Saldırganlık Kız 134 15,86 3,43 
297 -3,7 ,000 

Erkek 165 17,77 4,63 

 
İlkokul öğrencilerinin saldırganlık düzeylerini ele alan birçok araştırmada 

cinsiyetler arasında anlamlı farklılık elde edilmiştir. Biz de çalışmamızda 

saldırganlık ile cinsiyet arasındaki farklılaşmayı ortaya koymak için yaptığımız t-

testi sonucunda erkek öğrenciler ile kız öğrenciler arasında istatistiki açıdan anlamlı 

bir farklılığa ulaştık (p= .000). Buna göre; erkek öğrencilerin saldırganlık düzeyleri 

(X=17.77), kız öğrencilerden (X=15.86) anlamlı derecede yüksektir. Bu durum da 

tahminimizce toplumda erkeklere yüklenen toplumsal role binaen erkek 

öğrencilerin saldırgan davranışlarına göz yumulmasından kaynaklanmaktadır. 

Ayrıca fiziksel olarak erkeklerin daha güçlü yapıya sahip olmaları da bu sonucu 

desteklemektedir. 

Bulut’un (2010) çalışmasında ise, annelerin en fazla 10-12 yaş grubu 

arasındaki çocuklara fiziksel şiddet uyguladığına ulaşılmıştır. Ayrıca annelerin, 

erkek çocuklarına şiddet uygularken diğer yanda da erkek çocuklarına karşı daha 

sevecen davrandıkları, kız çocuklarına erkek çocuklarından daha fazla sinirli 

davranarak şiddet uyguladıkları tespit edilmiştir. Babaların ise, kız çocuklarına 

erkek çocuklarından daha fazla şiddet uygularken, kız çocuklarına daha sevecen, 

erkek çocuklarına ise daha sert şiddet uyguladıkları görülmüştür. Bu çalışma 

sonucunda en fazla şiddet görenin kız çocukları olduğuna ulaşılmıştır. 

Yapılan çalışmalarda da erkek öğrencilerin kız öğrencilerden daha fazla 

saldırgan davranışlar gösterdiğine ulaşılmıştır. Rabiner, Coie, Johnson, Boykın ve 

Lovhman (2005), Archer (1994), Bettencourt ve Miller (1996), Dunkan (1999), 

Halloran ve ark. (1999), Hamby ve Sugarman (1999), Eron (1987), Winstok, 

(2003), Hilgard (1956), Tuzgöl (1998), Ersoy, (2001), Tok (2001), Demirhan 
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(2002), Aral, Bütün, Türkmenler ve Akbıyık (2004) ve Gürsoy (2002) yaptıkları 

araştırmalarda erkeklerin saldırganlık puanlarının kızlara oranla daha fazla 

olduğunu tespit etmişlerdir (akt: Kılıçarslan, 2009). Fakat bazı araştırmalarda ise 

erkek ve kızların saldırgan davranışlarında bir fark bulunamamıştır (Öztürk 1990 ve 

Karataş 2005). 

Saldırganlık ve Aile İçi Şiddete Uğrama Düzeyi İlişkisi 
Tablo: 5 Saldırganlık ile aileden görülen şiddet düzeyi (ANOVA, Tukey HSD) 

 
 

N 
 

X 
 

Ss 
 

F 
 

P 

a) Her zaman ve Sıklıkla 13 19.15 5.25 

7.559 .000 

b) Bazen 75 18.33 4.48 

c)Nadiren 78 17.08 3.95 

d)Hiçbir Zaman 131 15.78 3.87 

e) Toplam 297 16.91 4.25 

 
Ankete katılan öğrencilerin saldırganlık düzeyi ile aileden görülen şiddet 

arasındaki ilişkiyi gösteren Tablo 5’e bakıldığında, yapılan One Way Anova 

analizinden elde edilen bulgular saldırganlığın, aileden görülen şiddete göre anlamlı 

derecede farklılaştığını göstermektedir. Farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu 

görmek için yapılan Tukey HSD analizi sonuçlarına göre de “her zaman ve sıklıkla 

şiddet uygular” ve “bazen şiddet uygular” ile “hiçbir zaman şiddet uygulamaz” 

diyenler arasında anlamlı bir fark söz konusudur. Buna göre; öğrencilerden “her 

zaman, sıklıkla ve bazen şiddet uygular”  diyenlerin saldırganlıkları, “hiçbir zaman 

uygulamaz”  diyenlerden anlamlı derecede daha yüksektir. Bu durum bize şiddete 

maruz kalan çocukların, saldırgan eğilimler gösterme ihtimalinin daha çok 

olduğuna götürmektedir.  

Aile içinde şiddete tanık olan çocuklar, hem ruhsal hem de sosyal sorunları 

oluşarak, kavga etmeye daha eğimli, güvensiz ve saldırgan olmaktadırlar. Şiddetin 

yaşandığı ailelerde yetişen kız ve erkek çocuklarda, şiddet yaşanmayan ailelerde 

yetişen kız ve erkek çocuklara oranla fiziksel ve psikolojik sorunlara daha sık 

rastlanmaktadır. Bu çocuklarda ciddi sağlık sorunlarının yanı sıra uyuşturucu ve 

alkol bağımlılığı, intihar girişimi, yasadışı davranış eğilimi, okula devamsızlık ve 

eğitimini yarıda bırakma gibi eğilimlerin daha yüksek oranlarda görüldüğü 
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saptanmıştır (İlkkaracan, Gülçür ve Arın, 1996). Ayrıca anne ve babanın kendi 

çocukluk yıllarındaki deneyimleri, şimdiki tutumlarını da etkilemektedir. Anne ve 

babasıyla sağlıklı iletişim kuramamış, baskı altında tutulmuş yeterli sevgi 

görememiş bireylerin kötü deneyimleri nedeniyle, çocuklarına karşı tutumları da 

olumsuz olabilmektedir (Yavuzer, 1999). 

Çalışmamızda saldırganlıkla ailede yaşayan kişi sayısı, anne ve baba mesleği 

arasında ilişki tespit edilmemiştir. Ayan (2007) ise araştırmasında öğrencilerin 

saldırganlık ölçeğinden aldığı puanlar ile ailesinde yaşayan birey sayısı ve 

annesinin davranış tarzına göre anlamlı farklılık gösterdiği sonucuna varmıştır. 

Buna karşılık öğrencinin saldırganlık ölçeğinden aldığı puanların; öğrencinin 

ailesinin kökeni, anne ve babasının eğitim düzeyi ve mesleği, ailesinin gelir düzeyi, 

ailesinde kararların alınma biçimi, annesi ve babası arasında şiddet olması, 

babasının kendisine karşı davranış tarzı, anne ve babasının kendisine ilgisi, anne ve 

babasının arkadaşlarını tanıması ve eve gelmesine izin vermesi, anne ve babasından 

korkması, anne ve babasıyla sorunlarını paylaşabilmesine göre anlamlı bir farklılık 

göstermemektedir. Ailedeki birey sayısının az olduğu hanelerde yaşayan ve şiddete 

maruz kalan öğrencilerin kalabalık ailelerde yaşayan ve şiddete maruz kalan 

öğrencilerden daha fazla saldırganlık eğilimine sahip olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Saldırganlık ve Öz akademik Başarı İlişkisi 
               Tablo 6: Saldırganlık ile öz akademik başarı (ANOVA, Tukey HSD) 

 N X Ss F p  

a) 0-2 arası 24 18.08 4.63 

4.792 .003 b-d 

b) 2-3 arası 33 18.51 5.65 

c) 3-4 arası 107 17.18 4.29 

d) 4-5 arası 126 15.92 3.39 

e) Toplam 290 16.86 4.22 

 
Öğrencilerin saldırganlık düzeyleri ile öz akademik başarıları arasındaki 

ilişkiyi tespit etmek için yapılan analizde gruplar arasında anlamlı düzeyde farklılık 

elde edilmiştir (p<.05). Farklılığın hangi gruplar arasında olduğuna baktığımızda 

ise; öz akademik başarılarının “2-3 arasında” olduğunu söyleyenlerin saldırganlık 

düzeyleri (X=18.51), “4-5 arasında” olduğunu söyleyenlerden (X=15.92) anlamlı 

derecede daha yüksek olduğu görülmektedir. 2-3 arası ortalamaya sahip olan 
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öğrencilerin, saldırganlık eğiliminin daha yüksek olması, bu öğrencilerin 4-5 arası 

ortalamaya sahip öğrencilerden daha çok şiddet davranışı sergilediklerini 

göstermektedir.  

Saldırganlık ve TV İzleme İlişkisi 
Tablo 7: Saldırganlık ile TV izleme (ANOVA, Tukey HSD) 

 N X Ss F P  

a) 1 saatten az 90 15.67 3.15 

10.793 .000 d-a,b,c 

b) 1-3 saat 141 17.04 3.95 

c) 4-6 saat 37 17.10 3.74 

d) 6 saatten fazla 22 21.09 7.07 

e) Toplam 290 16.93 4.22 

 
Saldırganlıkla ilgili önemli faktörlerden biri de televizyon izleme süresidir. 

Katılımcıların saldırganlık düzeylerinin, TV izleme sürelerine göre ne derece 

farklılaşıp farklılaşmadığını bulmak için one-way-anova analizi yapılmış ve 

istatistiki açıdan güçlü bir anlamlılık elde edilmiştir (p=.000). Genel olarak TV 

izleme süresi arttıkça saldırganlık puan ortalamaları da artmakla birlikte, anlamlılık 

sadece 6 saatten fazla tv izleyenlerle diğer gruplar arasındadır. Buna göre 6 saatten 

fazla televizyon izleyen öğrencilerin saldırganlıkları, diğer gruplardan anlamlı 

derecede daha yüksektir.  

“TBMM Çocuklarda ve Gençlerde Artan Şiddet Eğilimi ile Okullarda 

Meydana Gelen Olayların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi 

Amacıyla Kurulan Komisyonu’nun” ortaöğretim kurumlarında yaptığı araştırmaya 

göre, öğrenciler arasında her gün televizyon izleme oranı % 92,6’dır. Öğrencilerin 

en çok izledikleri programlar sırasıyla dizileri (% 40,7), filmler (% 23,3), spor 

programları (% 14), belgeseller (% 11,8), yarışma programları (% 8,2) ve magazin 

programları (% 2,1) şeklindedir. Televizyonda çocukların en çok seyrettikleri 

saatlerde gösterilen filmlerde şiddet düzeyini araştıran başka bir çalışmada ise, beş 

özel televizyon kanalında, hafta içi 16.00-21.30 ve hafta sonu 09.00-21.30 saatleri 

arasında yayınlanan 80 filmden toplam beş bin altı yüz saniyenin izlenmesi 

sonucunda, bu filmlerdeki şiddet oranının % 33,1 olduğu, toplam sürenin % 

13,8’ini fiziksel şiddetin (vurma, yaralama, öldürme), % 10,9’unu sözel şiddetin, % 

Hatice Büşra ÖZTÜRK, M. Zeki ILGAR ve Eyüp Ensar ÖZTÜRK



155

8,4’ünü ise psikolojik şiddetin oluşturduğu belirlenmiştir (Ayrancı, Köşegeroğlu ve 

Günay, 2004). 

Çocuklar televizyonda şiddet içerikli programlar izleyerek, etrafındaki 

sorunların şiddet ve saldırgan eylemlerle çözüldüğünü görüyorsa saldırganlığı sorun 

çözücü bir davranış olarak öğrenir ve uygular. Çocukların şiddet içerikli 

programları fazlaca izlemesi, şiddeti normal görerek kabul etmelerine neden olur. 

Yapılan çalışmalarda gösteriyor ki bu tür programlar, çocukları saldırgan 

davranışlarda bulunmaya, bağırmaya, kötü söz ve davranışlara, zor kullanmaya ve 

kavgaya yönelten faktörler arasında yer almaktadır. 

Aile İçi Şiddete Uğrama ve Aylık Gelir 
        Tablo 8: Şiddete Uğrama Durumu ile Aylık Gelir Arasındaki İlişki Tablosu 

 
Yukarıdaki tabloda çocukların aile içi şiddete maruz kalma durumları ile 

ailelerin aylık gelirleri arasındaki ilişkiyi tasvir eden ki-kare analizine yer 

verilmiştir. Yapılan araştırmalarda genellikle düşük gelir grubundaki ailelerin 

çocuklarının, aile içi şiddete maruz kalma oranlarının daha yüksek olduğuna dair bir 

kanı bulunmaktadır. Yani ailenin geliri arttıkça çocukların şiddete uğramaları da 

azalmaktadır.   

 500 TL'ye 
kadar 

501-1000 
TL arası 

1001-1500 
TL arası 

1501-2000 
TL arası 

2001 TL'den 
fazla  

  
Her zaman, Sıklıkla 
ve Bazen 

N 21 30 16 9 7 83 

%  25,3% 36,1% 19,3% 10,8% 8,4% 100,0% 

%  36,8% 35,3% 23,2% 20,5% 31,8% 30,0% 

Nadiren 

N 9 27 23 9 7 75 

%  12,0% 36,0% 30,7% 12,0% 9,3% 100,0% 

%  15,8% 31,8% 33,3% 20,5% 31,8% 27,1% 

Hiçbir zaman 

N 27 28 30 26 8 119 

%  22,7% 23,5% 25,2% 21,8% 6,7% 100,0% 

%  47,4% 32,9% 43,5% 59,1% 36,4% 43,0% 

 Toplam  N 57 85 69 44 22 277 

%  20,6% 30,7% 24,9% 15,9% 7,9% 100,0% 

%  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

χ²= 14.51    sd= 8               p= .069 

Toplam 
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Literatürde aile içi şiddet ile aylık gelir arasında ters yönde bir ilişki 

bulunmakla birlikte çalışmamızda bu bulgular desteklenmemiştir. Tablo 8’de 

yapılan ki-kare analizine göre öğrencilerin aile içi şiddete maruz kalmaları ile 

ailenin gelir düzeyi arasında herhangi anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir (p> 

.05).   

Bulut (2010) ise çalışmasında, ailelerin gelir düzeyleri ile annelerin 

çocuklara uyguladıkları fiziksel şiddet arasında ters orantılı bir ilişki olduğu yani, 

ailenin gelir düzeyi arttıkça, annelerin sevecen davranma oranlarının arttığı tespit 

edilmiştir. Aile gelir düzeyi ile babaların davranış biçimleri karşılaştırılmış ve 

düzenli geliri olmayan ailelerde babaların, gelir düzeyi belirli ve orta düzeyde olan 

ailelere göre daha az fiziksel şiddet uyguladıklarına ulaşılmıştır. 

Aile İçi Şiddete Uğrama ve Okul Başarısı 
Tablo 9: Öğrencilerin aile içi şiddete uğrama durumları ile şiddet gördüklerinde okul 

başarısının nasıl etkilendiğine ilişkin ki-kare analizi 
  

p=.000 Hiç Bazen Her zaman ve çoğu 
zaman Toplam 

 
Her zaman, Sıklıkla ve 
Bazen 

N 25 44 16 85 

%  29,4% 51,8% 18,8% 100,0% 

%  20,7% 44,4% 43,2% 33,1% 

Nadiren 

N 34 35 8 77 

%  44,2% 45,5% 10,4% 100,0% 

%  28,1% 35,4% 21,6% 30,0% 

Hiçbir zaman 

N 62 20 13 95 

%  65,3% 21,1% 13,7% 100,0% 

%  51,2% 20,2% 35,1% 37,0% 

  Toplam  

N 121 99 37 257 

%  47,1% 38,5% 14,4% 100,0% 

%  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Ankete katılan öğrencilerin aile içi şiddete uğrama durumlarının, 

öğrencilerin şiddet gördüklerinde okul başarısı üzerinde etkisinin olup olmadığını 

tespit etmek için yapılan ki-kare analizi Tablo 9’da verilmiştir. Ki-kare analizi 

sonuçlarına göre, aile içi şiddete uğrama ile şiddet gördüğünde okul başarısının 

etkilenmesi arasındaki ilişki ve gruplar arasındaki farklılaşma istatistiki açıdan 
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anlamlı bir farktır. Evde her zaman, sıklıkla ve bazen şiddete maruz kaldığını ifade 

edenlerinin % 51,8’i bazen, % 18,8’i de her zaman ve çoğu zaman; nadiren şiddet 

görenlerin % 45,5’i de bazen okul başarısının etkilendiğini ifade etmişlerdir. Hiçbir 

zaman şiddet görmediğini belirtenlerin % 21,1’i de bazen, okul başarısının olumsuz 

yönde etkilendiğini rapor etmiştir. Tablo 9’da öğrencilerin verdiği cevapların 

dağılımına bakıldığında; çoğunluk olan % 47,1’i, şiddete uğradıklarında okul 

başarısının hiç etkilenmediğini, % 38,5’inin de bazen okul başarısının etkilendiğini 

rapor etmiştir. % 14,4’ü de şiddetin her zaman ve çoğu zaman okul başarısını 

etkilediğini beyan etmiştir. Yapılan çalışmalarda da aile içi şiddete maruz kalan 

çocukların okul başarılarında düşme olduğu görülmektedir.  

Hiçbir zaman şiddet görmediğini ifade eden öğrencilerin % 21,1’nin, aile içi 

şiddet gördüğünde bazen okul başarısının etkilendiğini ifade etmesi çelişkili bir 

durumdur. Çünkü bu öğrenciler şiddet görmediklerini, fakat gördükleri şiddetten 

etkilendiklerini ifade etmişlerdir. Bu durum çocuğun aile içinde maruz kaldığı 

şiddeti gizlediğinin göstergesidir. 

Aile İçi Şiddete Uğrama ve Ders Çalışma Tutumu  
Tablo 10: Öğrencilerin aile içi şiddete uğrama durumları ile şiddete uğradıklarında ders 

çalışma tutumlarının ne derece etkilendiğine ilişkin ki-kare analizi tablosu 
 

p= .046 Ders 
Çalışamıyorum 

Ders 
Çalışabiliyorum 

Ders Çalışma 
Zamanım 
Düşüyor 

Çalıştığımdan 
Bir şey 

Anlamıyorum 
    Toplam 

 Her zaman, 
sıklıkla ve bazen 

 N 14 29 15 27 85 

%  16,5% 34,1% 17,6% 31,8% 100,0% 

Nadiren  N 13 34 13 15 75 

%  17,3% 45,3% 17,3% 20,0% 100,0% 

Hiçbir zaman   N 20 47 7 15 89 

%  22,5% 52,8% 7,9% 16,9% 100,0% 

 Toplam  N 47 110 35 57 249 

% 
  

18,9% 44,2% 14,1% 22,9% 100,0% 

 
Öğrencilerin aile içi şiddete maruz kalma ile ilgili görüşlerinin, şiddete 

uğradıklarında ders çalışma tutumlarının ne derece etkilendiği ile ilişkili olup 

olmadığına ilişkin ki-kare testi sonuçları Tablo 10’da verilmiştir. Tablo 
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incelendiğinde, “her zaman, sıklıkla veya bazen ailelerin şiddet uyguladığını ifade 

edenlerin % 16,5 ‘i ders çalışmadığını, % 17,6’sı ders çalışma zamanının 

düştüğünü, % 31,8’i çalıştığından bir şey anlamadığını, % 34,1’i ise ders 

çalışabildiğini ifade etmiştir. Yine hiçbir zaman ailesi tarafından şiddet görmediğini 

söyleyenlerin de sadece % 52,8’inin ders çalışabildiği tablodan anlaşılmaktadır.  

Burada önemli bir bulgu da öğrencilerden bir kısmının hiçbir zaman aile içi şiddete 

uğramadığını söylemelerine rağmen evde şiddete uğradıklarında ders çalışma 

durumlarının olumsuz yönde etkilendiğini rapor etmeleridir. Bu durum da 

zannımızca öğrencilerin aile içi şiddeti gizleme eğiliminden kaynaklanmaktadır. 

Aile içi şiddetin, öğrenciler üzerinde öncelikle çalıştığından bir şey anlamaması 

yönünde etkisi olmuştur. Tablo 31’e göre, aile içi şiddeti uğrama durumunun, 

katılımcıların ders çalışma tutumları üzerindeki etkisine yönelik gözlenen bu farkın 

anlamlı olduğu bulunmuştur. 

Cengiz’in araştırmasında ailesinde şiddet gördüğünü ifade eden çocukların 

% 3’ü ders çalışabildiğini belirtirken, % 52’si çalıştıklarından bir şey anlamadığını 

belirtmiştir. Şiddete uğramayan çocukların % 97’si derslerine çalışabilirken, şiddete 

uğrayan çocukların % 94’ünün ders çalışamadığı saptanmıştır. Kars’ın (1994) 

araştırmasında çocuğun başarısının önemsenmesi ile anne baba öğrenim düzeyleri 

arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ebeveyn öğrenim düzeyi arttıkça, 

çocukların başarısının önemsenmesi düzeyi de artmaktadır. Elde edilen bulgular ve 

yapılan çalışmalar neticesinde “Aile içi şiddet ve ders çalışma düzeyi arasında 

anlamlı bir ilişki vardır” şeklindeki hipotezimiz desteklenmiştir. 

Sonuç ve Öneriler 

İnsanlık tarihi ile var olan ve çağımızın en büyük problemlerinden biri olan 

şiddet, ilk olarak ailede öğrenilir. Bireyi dış çevreden koruyarak kendini güvende, 

mutlu ve huzurlu hissettiği yer olarak tanımladığımız aile kavramı, kimi zaman 

bireyin mutsuz olmasına neden olan, kişiye yanlış davranış ve değerler kazandıran 

ve bireyi hayata olumsuz şekilde hazırlayan bir ortam olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 Birbirine sevgi ve güven bağlarıyla tutunan aile bireyleri arasında oluşan 

şiddet eylemleri, genellikle aile içinde en savunmasız ve zayıf varlık olan çocuklara 

uygulanmaktadır. Bireyin en kritik yılları olan çocukluk döneminde kişiliğin 
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temelleri atılırken, maruz kaldığı bu şiddet, çocukluk döneminin olumsuz 

etkilenmesine ve izler kalmasına neden olacaktır. 

İnsanda şiddet eğilimi genetik olarak var olsa bile, asıl şiddet davranışları 

sonradan öğrenmeyle gerçekleşir. Yapılan araştırmalar da şiddete maruz kalan veya 

tanık olan çocukların, şiddete maruz kalmamış ve tanık olmamış çocuklara göre 

saldırganlık ve şiddet eğilimlerinde belirgin derecede artış olduğu ortaya çıkmıştır. 

Ailede ve televizyonda şiddetle tanışan çocuk, okul çağında şiddet uygulayıcısı 

konumuna gelmekte, ileriki yaşlarında ise ailesine ve topluma zarar veren bir birey 

olmasına neden olmaktadır. Gazali’nin de belirttiği gibi “Çocuk anne-baba yanında 

bir emanettir. Onun her türlü şekli almaya hazır tertemiz boş kalbi de bir cevherdir. 

O her türlü nakışa müsait olduğu gibi, kötü şeyler almaya da kabildir. İyiliğe 

yöneltilirse hayır üzere büyür. Dünya ve ahirette mesut olur.” 

Araştırma, aile içi şiddetin ve çizgi film izlemenin akademik başarı ve 

saldırganlık ilişkisinin olup olmadığı ve varsa ne düzeyde olduğunun 

belirlenmesine yöneliktir. Problemi ele alırken, saldırganlığı etkileyen biyolojik, 

psikolojik, sosyal ve çevre faktörleri de ele alınarak incelenmiş ve bireyin tanık ya 

da maruz kaldığı şiddet eylemlerinin akademik başarıya etkisi değerlendirilmiştir.  

Aile içinde var olan şiddetin ve masum sanarak bebekliklerinden itibaren 

çocuklara izlettiğimiz çizgi filmlerin, bireyin saldırganlık tavırlarına ve şiddet 

içeren eylemlerine etkisini konu alan araştırmamızda, şiddeti ve saldırganlığı 

etkileyen diğer faktörler de incelenmiştir. 

Çalışmanın kuramsal çerçevesinde temel kavramlar hakkında bilgi verilmiş; 

şiddet ve saldırganlık terimlerinin sosyal bilimlerdeki farklı tanımları derlenmiş, 

daha sonra şiddet ve saldırganlık arasındaki ilişki ve etkileyen faktörler hakkında 

bilgi verilerek, şiddet ve saldırganlığın aile içine, akademik başarıya ve çizgi 

filmlerdeki yansımalarına değinilmiştir. Ayrıca Uluslararası mevzuatta, Avrupa 

Konseyi çalışmalarında ve Türk Hukuk sisteminde çocukların korunma haklarına 

dair bilgiler verilerek, son olarak konuyla ilgili alan çalışmalarına yer verilmiştir. 

Uygulama kısmında ise, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı İstanbul İli, Esenler 

İlçesindeki seçtiğimiz Akşemsettin İmam Hatip Ortaokulu, Mehmet Akif Ersoy 

Ortaokulu ve Ressam Şevket Dağ Ortaokulu 5. Sınıf öğrencilerinden oluşan 

örneklem grubu 299 denekten (% 44,8’ü kız öğrenci, % 55,2’si erken öğrenci) 
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oluşmaktadır. Katılımcılara sınıf ortamında anket formlarının uygulanmasıyla elde 

edilen bulgular, çeşitli istatistiki yöntemlerle analize tabi tutulmuş ve 

yorumlanmıştır.  Araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenilirlik ve geçerlilikleri 

tekrar gözden geçirilmiştir. 

Aile içi şiddet, saldırganlık ve çizgi film izleme tutumlarının ana değişkenler 

olarak ele alındığı bu çalışmada “aile içinde uygulanan şiddet ve çizgi film izleme 

tutumunun, saldırganlık eğilimi ve akademik başarı üzerinde anlamlı bir ilişkisi 

vardır” ifadesi, temel hipotez olarak belirlenmiştir. Ayrıca ankette fiziksel ve 

duygusal şiddetin tespitine, televizyon ve çizgi film izleme tutumlarının 

belirlenmesine yönelik sorular yer almaktadır. Bununla birlikte “öğrencilerin aile 

içinde şiddete uğrama düzeyi ve en çok kim tarafından şiddet uygulanmaktadır? 

Şiddete uğrama düzeyi ve saldırgan eğilimler gösterme düzeyi ile cinsiyet, anne-

baba mesleği, Esenler’de oturma süresi, aylık gelir durumu gibi demografik 

değişkenler arasında ne tür bir ilişki vardır? Saldırganlık düzeyi ve çizgi film 

tutumları arasında ilişki var mıdır?” sorularına da cevaplar aranmıştır. 

Uygulama sonucunda elde edilen verilere göre, aile içinde şiddete uğrayan 

öğrencilerin saldırganlık düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmektedir. 

Araştırmada öğrencilerin % 56’sı aile içinde şiddet gördüklerini ifade ederken, 

şiddet uygulayan kimdir sorusunda % 70’i sırasıyla anne, baba, abi, abla ve 

akrabadan şiddet gördüğünü ifade etmiştir. Aradaki % 14’lük dilimin ise şiddete 

uğradıklarını gizlediklerini görüyoruz. Çalışmamızda saldırganlıkla ailede yaşayan 

kişi sayısı, Esenler ilçesinde oturma süresi, anne ve baba mesleği arasında anlamlı 

bir farklılık tespit edilememekle birlikte; cinsiyet, şiddete maruz kalma düzeyleri, 

akademik başarıları, TV izleme süreleri arasında anlamlı farklılıklar olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin saldırganlık düzeyi ve cinsiyet arasındaki 

ilişkiye baktığımızda erkek öğrencilerin saldırganlık düzeyleri kız öğrencilerden 

anlamlı derecede yüksektir. Bu sonuç ise bizi erkeklerin şiddet davranışlarını daha 

çok uyguladıklarını göstermektedir. Öğrencilerin akademik başarı ile saldırganlık 

düzeyleri arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Öz akademik başarını 2-3 arası 

olarak ifade eden öğrencilerin, saldırganlık eğilimi daha yüksektir. Bu sonuçlardan 

şiddet eylemleri ve saldırgan davranışlarının çocukların akademik başarıları 
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üzerinde olumsuz etkiye sahip olduğuna, not ortalamaların yükselmesi ile 

saldırganlık düzeylerinde düşme olduğuna ulaşılmıştır.  

6 saatten fazla televizyon izleyen çocukların, saldırganlık düzeylerinin 

yüksek olduğu, ayrıca saldırganlık düzeyi ile de çizgi film kahramanını rüyalarında 

görme sıklığı arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. TV izleme 

sürelerinin artması ve rüyada çizgi film kahramanı görme sıklığı çocukları daha 

saldırgan ve şiddet eğilimli bireyler haline getirmektedir. 

Aile içi uygulanan şiddet ile çocukların ders çalışma durumu ve okul başarısı 

arasında anlamlı bir ilişki vardır. Ailelerinden şiddet gördüğünü ifade edenlerin % 

16,5 ‘i ders çalışmadığını, % 17,6’sı ders çalışma zamanının düştüğünü, % 31,8’i 

çalıştığından bir şey anlamadığını vurgularken; şiddete maruz kaldığını ifade 

edenlerin % 51,8’i bazen, % 18,8’i de her zaman ve çoğu zaman; nadiren şiddet 

görenlerin % 45,5’i de bazen okul başarısının etkilendiğine ulaşılmıştır. Ayrıca bu 

araştırmalarda dikkat çeken bir diğer bulgu ise, hiçbir zaman aile içi şiddete maruz 

kalmadığını ifade eden öğrenciler,  evde şiddete uğradıklarında okul başarılarının 

ve ders çalışma durumlarının olumsuz etkilendiğine dikkat çekmiştir. Buradan da 

anlaşılıyor ki öğrenciler aile içerisinde kendilerine uygulanan şiddeti gizlemektedir. 

Aile içi şiddete maruz kalma durumu ile ailenin aylık geliri arasında anlamlı 

bir farklılık tespit edilmemiştir. Gelir düzeyi az veya çok olması ebeveynin çocuğa 

şiddet uygulama düzeyini etkilememektedir. Özdeşleşme çocuğun kişilik 

gelişiminde önemli bir yere sahiptir. Küçük yaştan itibaren başlayarak her evrede 

çocuk ve genç, modelin iyi ya da kötü olmasına bakmadan kendini benzeteceği bir 

örnek arar ve buna göre kendini şekillendirir. İlk olarak anne-baba model alınırken 

daha sonra öğretmen, çizgi filmlerdeki kahramanlar, herhangi bir arkadaşı, 

televizyonda gördüğü bilim adamı veya sanatçıda olabilmektedir. Bu süreçte 

çocukların kendilerine olumlu modeller seçebilmesi için öncelikle anne babalara ve 

öğretmenlerin olumlu davranışlar sergileyebilmesi ve rehberlik edebilmeleri 

gerekmektedir. 

Son yıllarda gerçekleştirilen bazı araştırmalar göstermiştir ki, günde 1-2 

saatten fazla televizyon izlemenin akademik başarı üzerinde, özellikle öğrencilerin 

okuma ve anlama düzeylerinde olumsuz etkileri olmaktadır. Geleceğimizin 

emanetçileri olan çocuklarımızın, başarılı, huzurlu ve mutlu toplum oluşturabilmesi 

Aile İçi Şiddetin Akademik Başarı ve Saldırganlıkla İlişkisi



162

 
 

161 
 

için, öncelikle ortamlarının iyileştirilmesi ve kaliteli eğitim almaları gerekmektedir.  

Bu konuda ebeveynlere, öğretmenlere, medyaya, çocuk ve ergenlere önemli 

görevler düşmektedir.  

Bu sonuçlar doğrultusunda; 

1. Konuyla ilgili olarak ülkemizde yapılan araştırmaların genel bir 

değerlendirilmesinin yapılarak görsel, yazılı ve sosyal medya 

aracılığıyla halkımıza duyurulmasını  

2. Çocuklara yönelik yayınların RTÜK tarafından daha dikkatli 

izlenmesi şiddet içerikli yayınların yasaklanmasını 

3. Konunun önemi doğrultusunda ana-baba eğitiminin daha ciddi 

boyutlarda ele alınmasını Aile Eğitiminin yerel yönetimlerce daha 

sistemli ve uzman kişiler tarafından yürütülmesini öneriyoruz. 
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Tekaful Sigortacılık Sistemi 
      

Olcay ÖLÇEN1 

 

 

ÖZET 
 

Bu çalışmanın amacı, İslam ülkelerinde yaygın olarak kullanılan Tekâfül (İslami 

Sigortacılık) sistemini Türkiye’de tanıtmak ve Tekâfül konusunda oluşan bilince destek 

olmaktır. Dünya’da doğal olarak Müslüman nüfusunun artan talepleri vardır. Bu ihtiyaçlar 

sigortacılık hizmetlerini de kapsamaktadır. Ancak sigorta hizmetlerinin İslam’ın temel 

yasaklarıyla çatışmaması gerekmektedir.  Çalışma, Tekâfül konusunda olduğu kadar, Fıkıh 

ve İslami finansın diğer modelleri ile de ilgilidir. Bu yönüyle Homo-islamicus adı verilen 

insanın, Homo-economicus’tan farkları ortaya konulmuştur. Çalışma, aynı zamanda Tekâfül 

sisteminin Türkiye için de bir gereklilik olduğunu göstermektedir. 

Anahtar kelimeler: Tekafül Sistem, Sigortacılık, İslami Finans 

 

Takaful Insurance System 
 

ABSTRACT 
 

The purpose of this study is to introduce the Takaful(Islamic Insurance) system 

which is widely used in Islamic countries in Turkey and to support the awareness about 

Takaful. As natural, the Muslim world population has got increasing demands which also 

include the insurance services. However, insurance services should not conflict with the main 

prohibitions of Islam. The study is concerned with Fıqh and İslamic finance as well as 

Takaful. In this regard, the differences of Homo-islamicus from Homo-economicus are 

revealed. At the same time, the study shows that Takaful is a necessity for Turkey.    

Key words: Takaful (Islamic Insurance) System, İnsurance, İslamic Finance 
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Giriş 
 İslami ekonomi, dünya İslam nüfusunun etkili olduğu büyük bir 

coğrafyada varlığını sürdürmektedir. Müslüman nüfusunun dünyanın en büyük 

ikinci nüfusu olduğu Şekil 1’de belirtilmektedir.     

 

 

Şekil 1: Dünya Dinleri Nüfus Oranları 

Kaynak:http://www.globalreligiousfutures.org/explorer#/?subtopic=15&chartType=bar&year=2010&dat
a_type=percentage&religious_affiliation=all&destination=to&countries=Worldwide, Erişim Tarihi: 
24.02.2014 

        Central Intelligence Agency’in World Fact Book’unda  (2014) 

belirtildiğine göre tüm dünyadaki Müslüman sayısının  % 70-% 80’nini Sünni 

Müslümanlar, % 15 -% 20’sini Şii Müslümanlar oluşturmaktadır. Sayıları az da olsa 

İsmailî, Alevi ve Dürzî kimliği altında Müslümanlığını yaşayan nüfusta 

bulunmaktadır. Dünyada Müslüman nüfusun büyük kısmı Asya-Pasifik bölgesinde 

yoğunlaşmaktadır. Bu bölgede yaşayan her on kişiden altısı (% 62) Müslüman’dır. 

Aynı zamanda Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da (% 20) ve Sahra-altı Afrika’da (% 16) 

çok sayıda Müslüman yaşamaktadır. Dünya Müslüman Nüfusunun geri kalanı 

Avrupa (% 3), Kuzey Amerika ( %1’den daha az) ve Latin Amerika ve Karayipler 

(% 1’den daha az)’de yaşamaktadır.1   

Şekil 2’de de görüldüğü gibi Nüfus yoğunluğu olarak her yıl diğer dinlere 

göre artışı daha fazla olan İslam dininin, küresel ekonomide rolü de artmaktadır. 

Bugün, Arap Yarımadası, çok sayıda finansal kuruma ev sahipliği yapmaktadır. 

                                                           
1 http://www.pewforum.org/2012/12/18/global-religious-landscape-muslim/, Erişim Tarihi: 25.02.2014 
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Birçok yerel finans kurumu ulusal sınırlar dışında faaliyet göstermektedir. Ortadoğu 

ve Kuzey Amerika (MENA) aynı zamanda finansal hizmetler konusunda direkt 

yabancı yatırımı üzerine çekmektedir. İzin verilen yerde, çok sayıda batı menşeli 

kurum bağlı ortaklık veya şube açarken, diğer birçok kurum yerel firmalarla joint 

ventures yoluna giderek hizmet sunmaktadır (Kwon, 2007, s. 54).  

 

              

Şekil 2: Dünya Nüfusunun 1990, 2000, 2010, 2020 (tahmini), 2030 (tahmini) oranları 

Kaynak: http://www.thecityuk.com/research/our-work/reports-list/islamic-finance-2013/, Erişim Tarihi: 
25.02.201 

 
İslami yaşam tarzının, küresel siyasi bir yapıya dönüşümünde yer alan 

Mevdudi, Seyyid Kutub gibi isimler İslami ekonominin de fikir babaları 

olmuşlardır. İslami ekonomi var oluş sürecinin ilk on yıllarında,  ekonomik 

sistemler ve Neo-Klasik ve Keynesyen modeller arasında (o dönemin önemli bir 

konusu) kıyaslama söz konusuydu. İslami ekonomi ise, bir temel ekonomi fikri olan 

homoeconomicus (bencil, faydacı ve sürekli kazancını maksimize etme dürtüsünde 

olan insan, birey) fikrinin yerine homoislamicus (aşırı harcamadan ve hırstan 

kaçınan ahlaklı ve etik insan, birey) fikrini savunuyordu.2  

Mikro ve makro boyutlarda, Kıtlık koşulları altında yapılan tercihlerin 

incelenmesi (Yıldırım vd., 2009, s. 2) olarak tanımlanan ekonomi bilimiyle, 

herhangi bir kurum, kuruluş ya da kişinin ihtiyaç duyduğu paranın sağlanması ve 

bunun yönetilmesi (Aydın vd., 2010, s.2) olarak tanımlanan finansman bilimine 

İslami kuralların geçişi zorluklarla dolu bir süreçti. Çünkü parayı yönetmede ve 

                                                           
2 http://notekhata.com/uploaded_files/1370971260377_IslamicFinance.pdf, Erişim Tarihi:  25.02.2014 
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kullanmada İslam hukukunun kuralları, serbest piyasa ekonomisi işin içine 

katıldığında, zor ve bir o kadar karmaşık hale geliyordu. Bu nedenle ilk olarak 

Mısır’ın zirai bölgelerinde faizsiz bankalar kurma fikri Prof. Dr. Ahmed 

Muhammed en- Neccâr tarafından 1959 yılında ortaya atıldı (Neccâr vd., 2011, s. 

69). Ancak bu uygulama, faizsiz bir kalkınma stratejisi hamlesiydi. Temellerini 

halkın kalkınma üzerine bilinçlenmesinden alıyordu. Ancak yine de modern 

dünyada, klasik İslam hukuku düşüncesiyle yapılmış bir çalışma olarak bulguları 

dikkate değerdi.  İslami finans, İslam hukukunun prensiplerine uyumlu olarak, 

finansal kurum, ürün ve servislerin tasarlanması tanımıyla Dubai İslami 

Bankası’nın 1975 yılında kurulmasıyla ortaya çıktı. Ve bugüne kadar küresel finans 

endüstrisinin en hızlı gelişen segmentlerinden biri olarak varlığını sürdürmektedir 

(Gait ve Worthington, 2008, s. 783). 

 İslami finansın (İslami Bankacılık, İslami Sigortacılık (Tekafül), Fon 

varlıkları), 2010 yılı sonunda ülkeler bazında geldiği nokta aşağıdaki grafikte 

gösterilmektedir.    

 

Şekil 3: İslami Finansın Küresel Yükselişi 

Kaynak: http://www.thecityuk.com/international-trade-policy-and-promotion/sectors/islamic-finance/, 
Erişim Tarihi: 25.02.2014 

Fıkıh İliminin Sosyo-Ekonomik Esasları 
Fıkıh İlmi 
Günümüzde bazı İslam ülkeleri, aşağıdaki tasnif içinde İslam hukukunu 

incelemektedir (Döndüren, 2010, s.27): 

a) İbadetler,  

b) Ahvâl-i şahsiye (şahıs ve aile hukuku), 
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c) Muâmeleler (Kısmen medenî ve borçlar hukuku), 

d) El- Ahkâmu’s Sultâniyye veya es-Siyâsetü’ş-Şer’iyye (Esas 

teşkilat, idare ve kısmen ceza hukuku), 

e) Ukubât (Ceza hukuku), 

f) Siyer (Devletler umumi ve kısmen devletler hususi hukuku), 

g) Âdâb (Ahlâk ve muâşeret)  

Fıkıh, İslam hukukunda uzmanlaşmış kişilerin(müctehidlerin), pratikte ve 

günlük hayatta süre giden herbir mesele ile ilgili olarak, çeşitli delillerden tek tek 

inceleme yoluyla istifade ederek onlardan hüküm çıkarmasıdır (Şaban, 2012, s.27).  

Kur’an-ı Kerim müctehidlerin yararlandığı delillerin en önemli kaynağıdır. 

Kur’an-ıKerim, diğer bir önemli kaynak Hz. Muhammed’in kararları ve 

söylemlerinden oluşan Sünnet tarafından desteklenmektedir. Bu iki delil içinde yer 

alan insan yaşantısı ile ilgili prensipler geniş olarak aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir 

(El-Sheikh, 1987’den Akt. Kwon, 2007, s.56) 

 İnsan yaşamının korunması (Erkek ya da kadın olarak insan yaşamına 

herhangi bir zararın, insanın kendisi veya bir başkası tarafından 

verilmesinin yasaklanması). 

 İnsan idrak etme gücünün korunması (Örneğin, keyif verici ve akli 

melekelerin kaybolmasına yol açacak maddelerin yasaklanması). 

 İnsanın özel mülkiyetinin korunması (Özel mülkiyeti tehlikeye atan 

kumar gibi alışkanlıkların kınanması). 

 İnsan onurunun korunması (Aile kurumunu tehlikeye atan ve şiddeti 

destekleyen aktivitelerin yasaklanması). 

 Vicdan hürriyetinin korunması (İbadet ve din seçimi özgürlüğü veya 

tüm dogmaların ve inanç sistemlerinin insana dayatılmasının karşısında 

olmak). 

Kur’an- Kerim ve Sünnet dışında, Fıkıh ilminin diğer asli delilleri 

sırasıyla, İcma delilleri (Müctehidlerin bir hüküm üzerine hem fikir olması), Kıyas 

(Bir hüküm ile ilgili kararın, benzer hükümlere benzetilerek verilmesi)delilleridir. 

İslam hukukunda bir de tâli deliller vardır. Bunlar Mesâlih-i Mürsele (hükmün 

verilmesinin insanlığa bir fayda sağladığı verilmemesinin ise etkide bulunmaması), 

İstihsân (müctehidin, bir hükmün verilmesinde kendi görüşünü kullanması), örf, 
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Sedd-i Zerâyi (İslam hukukunda yasaklanmış sonuca götüren vasıtaların 

yasaklanması), Şer’u Men Kablena (İslam öncesi dinlerin getirmiş olduğu 

hükümler), Sahabî Kavli(bir hüküm hakkında Sahabelerin görüş ve düşünceleri), 

Geçmişte sabit olan bir durumun, -değiştiğine dair delil bulunmadıkça- hali hazırda 

varlığını koruduğuna hükmedilmesi İstishâb’dır (Şaban, 2012) 3, 4. 

Yukarıda da açıklandığı gibi İslam Hukuk’unda delillere göre, davranış, 

tutum ve düşünceler hakkında hüküm verilir, bu hükümler yapılmasının kesinlikle 

şart olduğu yani farz yapılmasının farz kadar kesin çizgilerle belirtilmediği vacib, 

yapılmasının güzel ve hoş olarak belirtildiği müstehab veya mendub, yapılmasından 

kesinlikle kaçınılması gereken haram, yapılmamasının hoş ve güzel karşılandığı 

mekruh ve yapılması veya yapılmaması serbest olan mubahtır.  

İslam hukukunun bir diğer önemli konusu İctihad’tır. Dört büyük 

müçtehidin (İmam-ı Azam Ebu Hanife, İmam-ı Malik bin Enes, İmam-ı 

Muhammed bin İdris Şafi’i, İmam-ı Ahmed bin Hanbel) ve onları takip eden diğer 

müctehidlerin, İslam Hukuku’nun tasnifi içindeki konular üzerinde, delilleri 

kullanarak, hüküm vermesi olarak tanımlanabilecek olan İctihad bu gün dört büyük 

İslam ekolünün doğmasına yol açmıştır.   

İslamiyet Öncesi Arabistan’ın Ticari Durumu  
İslam öncesi ve sonrası Arap yarımadası, kültür, sosyal ve ekonomik çok 

dinamik bir coğrafyada yer alıyordu. İslamiyet öncesi dönemi Arap toplumu 

zannedilenin aksine kapalı bir toplum değildir. Eski çağ tarihiyle ilgili elimizde 

bulunan kayıtlar ve kaynaklardan şurası apaçık kanıtlanmıştır ki, o dönemde Çin, 

Hindistan ve diğer Doğu ülkeleri ve aynı şekilde, Doğu Afrika’nın ticareti ne kadar 

Mısır, Suriye, Küçük Asya (Anadolu), Yunanistan ve Roma ile oluyorduysa, hepsi 

Arabistan yoluyla oluyordu. Bu ticaretin üç ana yolu vardı. Birincisi İran üzerindeki 

kara ticaret yolu ki, Irak ve Suriye’den geçerdi. İkincisi, Basra Körfezi’nin deniz 

ticaret yolu ki, bununla tüm ticarî mallar Arabistan’ın doğu kıyılarına iner ve 

Devmet-ül Cendel yahut Palmyra üzerinden geçerdi. Üçüncüsü Hint Okyanusu yolu 

ki, bundan gelen tüm ticari mallar Hadre Mevt ve Yemen’den geçerdi (Mevdudi, 

2004, s.187). 

                                                           
3  http://eskidergi.cumhuriyet.edu.tr/makale/266.pdf, Erişim Tarihi: 27.02.2014 
4 http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/37/767/9722.pdf, Erişim Tarihi: 27.02.2014 
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Ticaretin, ruhu ve doğası gereği, Araplar ve yukarıda adı geçen devletlerin 

mensupları arasında etkileşim vuku buluyordu. Araplar, diğer milletlerin ticaret 

usullerini öğrenirken, kendi ticaret usullerini öğretiyordu.  

Kur’an-ı Kerim ve Sünnetin Ekonomik Boyutları   
İslam dini veyahut inanç sistemi bir dünya sistemi olarak kabul edilmeden 

önce Arap yarımadasında yaşayan Araplar, Cahiliye dönemi adı verilen bir devri 

yaşamaktaydı. Ekonomik ve ticari hayatta da bu dönemin etkileri görülmekteydi. 

Kur’an-ı Kerim’in inmeye başlamasıyla cahiliye döneminin etkileri önce yavaş 

yavaş daha sonra hızlı bir şekilde silinmeye başladı. Aşağıda Kur’an-ı Kerim’in 

ticari ve ekonomik hayatı düzenleyici kısımlarından örnekler verilmektedir:  

 Bir de aranızda mallarınızı haksız sebeplerle yemeyin, insanların 

mallarından bir kısmını bile bile günah ile yemek için o malları hâkimlere 

sarkıtmayın (Bakara 2/188). 

 Ey iman edenler, öyle kat kat katlayarak faiz yemeyin ve Allah’tan korkun 

ki, arzunuza ulaşasınız (Âl-i İmrân 3/130).   

 Hırsızlık eden erkek ve hırsızlık eden kadının, suçları sabitleşince, 

yaptıklarının karşılığı ve Allah tarafından kelepçek (caydırıcı bir ceza 

olmak üzere) ellerini kesin. Allah güçlüdür ve hikmet sahibidir (el-Mâide 

5/38) . 

 Ey iman edenler, içki, kumar, putlar ve kısmet çekilen zarlar (fal okları), 

hep şeytan işi, murdar şeylerdir. Onun için siz on(lar)dan kaçının ki yakayı 

kurtarasınız (el-Mâide 5/90).  

 Ölçeği tam ölçün de hak yiyenlerden olmayın (Şuarâ 26/181), ve doğru 

terazi ile tartın (Şuarâ 26/182). 

 İnsanların mallarında artış olsun diye verdiği faiz, Allah katında artmaz; 

Allah’ın yüzünü dileyerek verdiğiniz zekât ise katlanarak artar (Rûm 

30/39). 

 Şüphesiz sadaka veren erkek ve kadınların ve Allah’a güzel ödünç (karz-ı 

hasen) verenlerin, verdikleri kat kat artırılır; bir de onlara pek hoş bir 

mükâfat vardır (Hadîd 57/18).  

  Kur’an-ı Kerim’in delillerinin yanı sıra ticaret hayatını düzenleyen Sünnet 

delilleri de mevcuttur. Bunlardan birkaçı aşağıda sıralanmaktadır: 
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 Altın altınla, gümüş gümüşle; buğday buğdayla, arpa arpayla, hurma 

hurmayla, tuz tuzla, misli misline, eşit ölçüde ve peşin mübadele 

edilmelidir. Sınıflar farklı olursa, peşin olmak şartıyla istediğiniz gibi 

mübadele edebilirsiniz (Müslim ve Ebû Davud’ tan Akt. Özsoy, 2012, 

s.87). 

 Doğru sözlü, dürüst ve güvenilir tüccarlar, peygamberler, sıdıklar ve 

şehitlerle beraberdir (Tirmizi’den Akt. Aksel, 2011, s.70). 

 Şüphesiz Allah, bir topluma, bir şeyin yenilmesini haram kıldığı zaman, 

onlara bu şeyin satış bedelini de haram kılar (Ebû Dâvûd’tan Akt. 

Döndüren, 2010, s.67). 

İslami Finansın Temel İlkeleri 
İslami finans, temel ilkelerini İslam hukukundan almaktadır.  İslami finans 

sistemi içinde faaliyet gösteren ve sistem için kritik öneme sahip, birbirini 

tamamlayan, farklı yeteneklerde üç tip birim vardır. Bu birimleri oluşturan iş 

grupları aşağıda belirtilmiştir (Ahmed, 2010, s.309) 

 Geleneksel finans ürünlerinde olduğu kadar, dünya genelinde farklı 

Müslüman toplulukların bu finansal ürünlerin eşlerine olan taleplerine 

aşikâr olan finansal profesyoneller. 

 Temel olarak sekizinci ve ondördüncü yüzyıllar arasında gelişmiş olan 

İslam hukuku üzerine uzmanlaşmış, finans uzmanlarına klasik yazımlarda 

var olan ve üzerine geleneksel finans ürünlerine benzer yeni ürünlerin inşa 

edilebileceği temel finansal kural ve kaidelerin bulunmasında yardımcı 

olan İslam hukukçuları ve fukaha. 

 Her iki gruba da geleneksel finans ürünlerine benzeyen İslami finans 

ürünlerini yapılandırmada, bu ürünlerin ilgili ve uygulanabilir yasal ve 

düzenleyici kısıtlarla uyum içinde olmasını sağlanmasında finans 

profesyonellerine ve İslam hukukçularına destek olan hukuk uzmanları.   

İslami finans, bir sistem olarak düşünüldüğünde, aşağıda sıralanan kısıtlara 

sahiptir. Bu kısıtlar, İslam hukukunun da ekonomik olarak temel kısıtları 

arasındadır. 
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Ribâ 

İslami finans’ın İslam hukukundan aldığı ilk, en önemli ve en çok üzerinde 

durulan yasak ya da sistem kısıtı Arapça kaynaklarda ribâ olarak adlandırılan 

modern ekonomi teorilerinde faiz, tefecilik işlemlerinin neden olduğu para olarak 

tanımlanabilecek ribâ kavramıdır.  Genelde karşılığı “faiz” olarak kabul edilen ribâ 

kelimesi sözlükte “fazlalık, nema, artma, çoğalma, yükseğe çıkma, serpilip 

gelişme” gibi anlamlara gelmektedir. Bu nedenle Arapçada tepelere, düz araziye 

nispetle daha yüksek oluşları sebebiyle “râbiye”, canlıları besleyip büyütmeye de 

“terbiye” adı verilir (Bozbaş, 2013, s. 24).  

İslam hukukundaki asli delillere göre ribânın her türlüsü yasaklanmıştır. 

Ancak uygulamada müctehidlerin takipçilerine göre (mezheplere göre) çok farklı 

yorumlar yapılabilmektedir. Ayrıca İslami finans sisteminde riba yerine kar zarar 

ortaklığı ve riskin paylaşımını esas alan bir düşünce yapısı mevcuttur.  

Garar (Garar Satışı) 
İslami finans’ın, İslam hukuk’undan aldığı bir diğer kısıt garar satışının 

yasaklanmasıdır. Garar kelimesinden maksat, satış işleminde şart koşulan niteliğin 

bulunmama ihtimalidir (Döndüren, 2010, s.128). Sudaki balık, havadaki kuş, 

denizdeki inci, kaçmış olan köle, bağından boşanmış deve, açılıp görülmeyen 

bohçadaki elbise, kapalı evdeki yiyecek, henüz doğmamış hayvan yavrusu, henüz 

meyve vermemiş ağacın meyvesi gibi, fiilen olup olmayacağı henüz kesinlik 

kazanmayan eşyanın satışı bu gruba girer. Bu durumlarda karşı taraf kolayca 

aldatılabileceği için bu tip satışlar haram görülmüştür (Aksel, 2011, s. 74,75).  

Meysir (Kumar) 
İslam hukuku, içinde haksız kazancı barındıran, her türlü kumar türünü ve 

içinde kumar şüphesi taşıyan her türlü alım satımı yasaklar. İslami finans sisteminin 

de en önemli kısıtlarından bir tanesi meysir (kumar) şüphesi taşıyan ticaret 

işleminin yasaklanmasıdır.  

İslami finans sistemi içinde, aynı zamanda, toplum ve insan sağlığını 

tehlikeye sokacak, domuz eti, alkollü içki ve uyuşturucu madde satışı, silah alış ve 
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satışı, fuhuş ile ilgili olarak neyin ticaretinin yapılıp neyin ticaretinin yapılmayacağı 

yönünde açık ve net bir ayrım bulunmaktadır5.  

Tekafül (İslami sigortacılık) 
Geleneksel Sigorta Sisteminin Doğuşu ve Gelişimi  

İnsanoğlu yaratılışı gereği doğayla ve kendi doğasıyla mücadele etmek 

durumundadır.  Bu mücadelenin bir sonucu olarak ortaya çıkan sigortacılığın kısa 

tarihi aşağıdaki gibidir: 

Çin’de sigortacılık binlerce yıl öncesine Yangzi Jiang nehrinde yapılan 

ticaret faaliyetlerine dayanmaktadır.  Merkez Çin ve kıyı şehirleri arasındaki bu 

ticarette, mallarını botlarla taşıtan tüccarlar için korsanlar, akıntılar, çalınma 

tehlikeleri vardı. Tüccarlar, bu tehlikelerin üstesinden gelebilmek için, bir tehlike 

meydana geldiğinde, kargo veya taşıma aracındaki kaybı karşılamak üzerine 

anlaşmışlardı. Her bir tüccar tarafından yüklenen kargo miktarı kadar zararı 

paylaşmışlardı. Böylelikle, taşıma aracına % 5 oranında kargo yükleyen bir tüccar, 

kaybın % 5’inden sorumlu olacaktı (Hampton, 1989, s. 105). 

Çin’den sonra medeniyetlerin beşiği sayılabilecek bir diğer yer olan 

Mezopotamya’da da ticari faaliyetler yoğun olarak yaşanıyordu. 

             Milattan önce 2300 yılları dolaylarında, Babil tüccarlarının, 

Mezopotamya’nın yoğun çöller kaplı coğrafyasını geçmek için nasıl organize 

olduklarını ve çok büyük mesafelere bile nasıl gidebildiklerini anlamamızı 

sağlayacak tarihi tabletler mevcuttur. Bu tabletlerden, Babil kervanlarının, yolculuk 

esnasında, ölen develerin yerine yenilerinin gelmesini garanti altına almak için 

birlikte yolculuk etmesi sigortacılığın bir başka ilk formu olarak sayılabilirdi 

(Hogue, 1999, s. 25).  

Daha sonra, yüce Babil Hükümdarı Hammurabi’nin kanunlarında 

Darmotha adı verilen, kervan taşıyıcıları arasında kurulan ve meydana gelen her 

türlü zararı buradan aynî olarak telafi ettikleri bir sandığın kurulmasına yönelik bir 

sözleşmenin varlığı dikkat çekmektedir (Çalık, 2011).  Hindu’lar ise Milattan önce 

400 yıllarında kredi anlaşmaları yapmaya başlamışlardır. Bu anlaşmaların içeriği 

oldukça basit olmasına rağmen, toplumlardaki sigorta düşüncesini geliştirerek 

sigortacılıkta ilk adımları ortaya koyması bakımından önem taşımaktadır. Bu tür 
                                                           
5 http://www.fsa.gov.uk/pubs/other/islamic_finance.pdf, Erişim Tarihi:28.02.2014.  
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kredi anlaşmaları ortaçağda da gelişerek deniz ödüncü ve nakliyat sigortalarının 

temelini oluşturmuşlardır (Yiğit, 2007, s. 3).  

Medeniyetin ve ticaretin Akdeniz’e kaydığı dönemde artan ve 

karmaşıklaşan ticari ilişkiler sebebiyle, Yunan, Fenike, Rodos, Kartaca, Roma 

devletlerine mensup tüccarlar arasında çeşitli zamanlarda, çalınma, korsanlık 

faaliyetleri, denizden gelen tehlikeler nedeniyle sigortacılık faaliyetleri 

görülmüştür. Akdeniz’de ticaret geliştikçe, sigortacılığın önemi artmıştır. Bilinen 

ilk ve en eski sigorta poliçesi, 24 Nisan 1384 yılında, Santa Clara adındaki bir gemi 

için yapılmıştır. İlk kanuni sigorta düzenlemesi 1435 yılında yayımlanan Barcelona 

fermanıdır. İtalya Cumhuriyetleri’nde başlayan deniz sigortacılığı daha sonra tüm 

Avrupa’ya yayılmış, özellikle İngiltere’de büyük gelişim göstermiş, “Lloyd’s of 

London” adlı bilinen en eski sigorta organizasyonunun doğmasına olanak 

tanımıştır. Başlangıçta deniz ticaretiyle özdeşleşen sigortacılık, daha sonra yangın, 

yaşam vb alanlarda, bir riskten korunma aracı olarak gelişimini sürdürmüştür 

(Hogue, 1999; Çalık, 2011; Yiğit, 2007).  

Aşağıdaki tabloda, 1720-1900 yılları arasında sigortacılık üzerine yeni 

geliştirilen ürünler görünmektedir. Tablo 1’e bakıldığında, özellikle sanayi 

devriminden sonra, İngiltere’de sigortacılık üzerine büyük bir gelişime mevcuttur.  

Tablo 1: 1720-1900 Yılları Arasında Geliştirilen Sigortacılık Ürünleri, Geliştiren Ülke ve Yıl 
 

Sigorta tipi Birleşik 
Krallık  

Almanya  Avusturya Fransa Belçika A.B.D  İsviçre  

Nehir 
taşımacılığı 

 1765 1768 1838  1849  

Kredi 1820 1856 1837     

Reasürans 
Anlaşması 

1824 1824 1845 1820 1820   

Bağlılık 
garantisi  

1840     1876  

Dolu(afet) 1840 1797 1828 1802  1870  

Hırsızlık  1846 1850 1865   1878 1898 

Kişisel kaza 1848 1853 1877   1864  

Seyahat bagajı 1851     1870  

Cam tabak 1852 1861 1867 1829  1874  
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Buhar kazanı 1854     1866  

Mühendislik  1858       

Kar fırtınası, 
hortum(afet) 

 1899  1887  1861  

Motor 1872       

Devlet borçları  1875 1882  1829  1861  

İşgören borçları 1880 1871   1848   

Bisiklet  1883   1890    

Paket posta 1883       

Asansör 1888       

Mortgage 
garantisi 

1888       

Lisans  1890       

Ücret kaybı  1892    1892  

Otomobil  1896 1899      

Profesyonel 
teminat 

1896       

Elektrikli 
tezgâh 

1897       

Varlık sahibi 
teminatı  

1897       

Kaynak: Pearson, 1997, s. 239  
 

Tekâfül (İslami Sigortacılık) Sisteminin Doğuşu                
 İslam hukukçularına göre, İslami sigortacılık kökenlerini bir İslam ve Arap 

geleneği olan “Âkile” geleneğinden almaktadır (Maturi, 2013, s. 88-89). “Âkile” 

geleneğine göre, kasıt taşımayan öldürme ve yaralamalarda suçlu adına diyeti 

ödemekle yükümlü olan bir topluluk vardır (Köse, 2012, s. 305).Arap 

yarımadasında İslam öncesi ve sonrası sigortacılık kavramları sadece “Âkile” 

geleneği ile sınırlı değildir, bu kavramlardan bazıları aşağıda belirtilmektedir 

(Cheikh, 2013, s.  293). 

Diyet, cinayete kurban gitmiş bir kişinin akrabalarına veya bir başkası 

tarafından yaralanmış kişiye ödenen “kan-parası” şeklindeki tazminattır. Kefalet, 

bir üçüncü kişinin, sözleşmeye konu olan kişinin performansını garanti altına 

almasının sözleşmeye dâhil edilmesidir. Kefalet, ticaret yolları üzerindeki 
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geleneğine göre, kasıt taşımayan öldürme ve yaralamalarda suçlu adına diyeti 

ödemekle yükümlü olan bir topluluk vardır (Köse, 2012, s. 305).Arap 

yarımadasında İslam öncesi ve sonrası sigortacılık kavramları sadece “Âkile” 

geleneği ile sınırlı değildir, bu kavramlardan bazıları aşağıda belirtilmektedir 
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tehlikelerin kurbanlarını desteklemek için kullanılırdı. Muvâlât Akdi, kan davası ve 

karşılıklı husumete son getiren sözleşmedir. Jualah sözleşmesi, bir işin, belirsizlik 

içeren önemli bir parçasının tamamlanması karşılığı bir miktarın ödenmesini 

öngören sözleşmedir. Demen katar el Tarık, seyahat tehlikelerine karşı bir 

garantidir. Hilf, karşılıklı yardımlaşmayı sağlayan bir tür anlaşmadır. İslam sosyo 

ekonomik yapısında yer tutan diğer İslami sigortacılık kavramları teavün (karşılıklı 

yardımlaşma) ve teberru (bağış),  riskin toplu olarak ve gönüllü bir biçimde grup 

katılımcıları tarafından paylaşılmasıdır (Redzuan vd, 2009, s. 194).   

Geleneksel sigortacılık, riba, garar satışı ve kumar, kavram ve 

uygulamalarını içeren bir risk transfer mekanizması iken, bu hususlar, İslami bakış 

açısına göre yasaklanmıştır. Ancak sigortanın bir gereklilik olması nedeniyle, 1965 

yılında Kaire’de Müslüman Ligi Konferansı, 1972 yılında Malezya fetva komitesi, 

1985 İslam İşbirliği Örgütü Fıkıh akademisi tarafında geleneksel sigortacılık 

sistemi yasaklanmış yerine Tekâfül sigortacılık sistemi önerilmiştir (Htay ve 

Salman, 2013).      

Tekâfül (İslami Sigortacılık)’ün tanımı  
Arapça “kefalet” kelimesinden türeyen bir kelime olan tekâfül, en yaygın 

olarak kullanıldığı ülkelerden biri olan Malezya’da, Tekâfül Kanun’u madde-2’ye 

göre aşağıdaki gibi tanımlanmıştır:  

Tekâfül, katılımcıların karşılıklı olarak katkıda bulunmak üzerine görüş 

birliğinde bulunduğu bir amaca uygun olarak, katılımcılara yardım gerekmesi 

durumunda,  ortak finansal yardım ve destek sağlayan ve kardeşlik, birlik ve 

ortaklaşa desteğe dayalı bir düzenlemedir.  

Bir diğer tanıma göre, Tekâfül, temel olarak, bir grup katılımcının, daha 

önce belirtilen bütün kayıp veya yıkımlara karşı, kendilerini ortak bir şekilde 

garanti altına almalarını sağlayan bir anlaşmadır (Thanasegaran, 2008, s. 145). 

Dünya Tekâfül (İslami Sigortacılık) Pazarı 
Tekâfül (İslami Sigortacılık) Pazarı, 1979 yılında Sudan’da başlayıp daha 

sonra İslam ülkelerinin büyük çoğunluğunda faaliyet gösteren İslami sigortacılık 

hizmetlerini kapsamaktadır (Wahab vd., 2007). Aşağıdaki grafikte 2005 yılından 

itibaren, İslami sigortacılığın bölgesel olarak gelişmesi gösterilmektedir. 
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Şekil 4: Tekâfül (İslami Sigortacılık) Yıllarla ve Bölgeler Bazında Değişimi (Milyon dolar) 

Kaynak: http://www.assaif.org/index.php/Events/2013/15-16-April-2013-Dubai-%22The-8th-Annual-
World-Takaful-Conference-WTC-2013-%22/The-Launch-of-the-World-Islamic-Insurance-Directory-
2013, Erişim Tarihi: 17.03.2014. 
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Aşağıdaki Şekil 5’te 2010 yılında bölge dâhilinde faaliyet gösteren Têkafül (İslami 

sigortacılık) işletmelerinin sayısı gösterilmektedir. 

              

  

Şekil 5: 2010 Yılında Dünyada Tekâfül (İslami Sigortacılık) Firmalarının Bölgelere Dağılımı  

Kaynak:http://www.deloitte.com/assets/Dcom- 
MiddleEast/Local%20Assets/Documents/Centers/Islamic%20finance/me_fsi_insurance_takaful_0613.pd
f, Erişim tarihi, 18.03.2014.  

Tekâfül (İslami Sigortacılık)’ün uygulanış biçimleri 

Tekâfül’ün modern finans anlayışında yer tutabilmesi, basit bir 

yardımlaşma ve ortaklık düşüncesinden, daha sonra açıklanacağı gibi, küresel 

finans işlemlerinde önemli yer tutan önemli bir araç olarak kabul edilmesi, tekâfül 

yaklaşımlarında taraf olan herkesi kapsayan sistemler dâhilinde açıklanması ile 

mümkün olmaktadır. Bu zorunluluğa göre ilk olarak geleneksel sigortacılıktan 

alınmış terimler ile hayat sigortası yani aile tekâfülünün tanımı verilip uygulanış 

biçimleri gösterilerek diğer tekafül türleri üzerinde durulacaktır.   

Aile (Sosyal) Tekâfülü 

Aile Tekâfülü, genel sigortacılık anlayışındaki genel yaşam sigortasının 

yerine uygulanan bir tür tekâfüldür.  Aile (Sosyal) Tekâfül, genel olarak, koruma, 

uzun-dönem tasarruf ve bir yatırım aracı olarak aile bütünlüğünü sağlayıcı, 

katılımcının ölümü halinde finansal desteğin garantisini veren bir planlama şekli ve 

bir poliçedir (Yazid vd, 2012, s. 117). 

Aile Tekâfül’ünde, geleneksel hayat sigortaları sisteminde olduğu gibi, 

sigortalının yaşına, sağlık durumuna, cinsiyetine bakılarak bir prim ödeme sistemi 
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geliştirilir. Aile Tekâfül’ü aynı zamanda ipotek veren kişinin ödeme yapmadan 

önce ölümü durumunda ödemeleri güvence almak, çocukların eğitimi için fon 

üretmek, kilit öneme sahip bir çalışanının ölümüne karşılık şirket çıkarını muhafaza 

etmek gibi amaçlar içinde kullanılabilir (Maysami ve Kwon, 1999). Aile Tekâfül’ü 

çeşitli şekillerde uygulanmaktadır. Uygulamada ve literatürde karşımıza en çok 

çıkan Aile Tekafülü çeşitleri aşağıda tanımlanmaktadır.  

Teberru Sistemine Dayalı Aile Tekafülü  

Aile Tekâfülü’nün en basit şeklidir. Teberru sistemine dayalı Aile 

Tekafülü aynı zamanda diğer modeller arasında en ideal modeldir. Bu modelde 

tekafül kazanç- getirmeyen bir aktivite olarak görülür. Katılımcıları arasında birlik, 

sorumluluk ve kardeşliğe bağlıdır. Bu modelde, bir Tekâfül fonu oluşturulur. Her 

katılımcı bu tekafül fonuna gönüllü olarak bir miktar para öder. Katılımcılardan 

herhangi bir finansal zorlukla karşılaşırsa, bu katılımcıya ihtiyacı kadar, Tekafül 

fonuna yapılan ödemelerden ödenir. Tekâfül şirketi ve katılımcıları ya da poliçe 

sahipleri, bu işlemlerden herhangi bir kazanç sağlayamazlar. Bu nedenle bu tip bir 

model Tekâfül piyasasının büyümesini engeller (Lim vd. , 2010). 

Mudarebe Modeli  
Bu konsepte göre, temel olarak iki genel katılımcı grup vardır. Bunlardan 

birisi, sermayeyi sağlayan veya katılımcı (rabb-ül mal), diğeri ise girişimci veya 

tekafül operatörü (mudarib)dür. Bu iki katılımcı grup joint venture temelinde 

faaliyette bulunurlar. Yatırımcı ve tekafül şirketi, katılımcının içinden daha önceden 

tanımlanmış bir yüzdelik kâr alması belirtilen direkt yatırım gelirini dağıtım 

öncesinde azaltma yapmadan bölüşürler (Wahab, vd., 2007). Aşağıdaki Şekil 6’da 

mudarebe tekâfül modelinin nasıl işlediği anlatılmaktadır.  
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Vekâlet Temelli Tekafül Modeli 

Bu çeşit tekafül modelinde, tekâfül operatörü, katılımcının bir vekili gibi 

hareket eder. Katılımcının ödediği primler, operatörün bilgi, yetenek ve parayı 

kullanabilme gücüne teslim edilir. Yatırımcı bu primleri ya da katılım paylarını 

teberru ya da mudarebe usullerinde, İslam’ın belirlediği kural ve yasaklara göre 

yönetir. Operatör, bütün bu işlemler için, katılımcının ödediği katılım primlerinden 

ya da katılım paylarından belirli bir yüzdeyi yönetim ve hizmet işlemleri için 

üzerine alır. İşlemler sonrasında elde edile kârın tamamı katılımcıya aittir. Eğer 

katılımcının fonu bir kayba uğrarsa, operatör, katılımcının fonuna, fonda 

gelecekteki kazançları hesaba katarak faizsiz bir kredi sağlar (Wahab, vd. ,2007) 6. 

Aşağıdaki şekilde bu modelin çalışma şekli anlatılmaktadır. 

     

 

                                                           
6 http://mpra.ub.uni-muenchen.de/22232/1/MPRA_paper_22232.pdf, Erişim Tarihi: 29.03.2014. 

Olcay ÖLÇEN



187

 

  

   
    

 
 

 
 

          

Şe
ki

l 6
: V

ek
âl

et
 T

em
el

li 
Te

kâ
fü

l M
od

el
i 

K
ay

na
k:

 A
bd

ul
w

ah
ab

, L
ew

is
 v

e 
H

as
sa

n,
 2

00
7,

 s.
38

2.
 

  

Şirket Katılımcı 

Yö
ne

tim
 h

ar
ca

m
al

ar
ı i

çin
 o

pe
ra

tö
re

 
Te

kâ
fü

l ü
cr

et
i(%

25
 te

n,
 %

30
’a

) 
Şi

rk
et

 iç
in

 
ka

za
nç

 p
ay

ı 
Şi

rk
et

in
 id

ar
i 

ha
rc

am
al

ar
ı 

Pa
yd

aş
la

rı 
ilg

ile
nd

ire
n 

kâ
r v

ey
a 

za
ra

r 

Ka
tıl

ım
cıl

ar
 

ta
ra

fın
da

n 
öd

en
en

 
te

kâ
fü

l 
ka

tk
ı p

ay
ı 

Ge
ne

l 
te

kâ
fü

l 
fo

nu
 %

70
 

ile
 %

75
 

ar
as

ın
da

 

Ge
ne

l 
te

kâ
fü

l 
fo

nu
 

Te
kâ

fü
lü

n 
fa

al
iy

et
 

m
al

iy
et

i 

KÂ
R 

Ka
tıl

ım
cın

ın
 

ka
r p

ay
ı 

(%
10

0)
 

Fo
n 

ile
 y

ap
ıla

n 
ya

tır
ım

 
Ya

tır
ım

da
n 

el
de

 
ed

ile
n 

ka
za

nç
la

r 

M
ud

ar
eb

e 
us

ul
ün

e 
gö

re
 k

az
an

ç p
ay

la
şım

ı 
%

40
 

%
60

 

   
    

 
 

 
 

          

Şe
ki

l 1
: V

ek
âl

et
 T

em
el

li 
T

ek
âf

ül
 M

od
el

i 
	  

Şirket	   Katılımcı	  

Yö
ne

tim
	  h
ar
ca
m
al
ar
ı	  i
çi
n	  

op
er
at
ör
e	  
Te

kâ
fü
l	  ü

cr
et
i(%

25
	  te

n,
	  

%
30

’a
)	  

Şi
rk
et
	  iç
in
	  

ka
za
nç

	  p
ay

ı	  
Şi
rk
et
in
	  id

ar
i	  

ha
rc
am

al
ar
ı	  

Pa
yd

aş
la
rı
	  il
gi
le
nd

ir
en

	  k
âr
	  v
ey

a	  
za
ra
r	  

Ka
tıl
ım

cı
la

r	  
ta
ra
fın

da
n	  

öd
en

en
	  

te
kâ

fü
l	  

ka
tk
ı	  p

ay
ı	  

Ge
ne

l	  
te
kâ

fü
l	  

fo
nu

	  %
70

	  
ile

	  %
75

	  
ar
as
ın
da

	  

Ge
ne

l	  
te
kâ

fü
l	  

fo
nu

	  

Te
kâ

fü
lü
n	  

fa
al
iy
et
	  

m
al
iy
et
i	  

KÂ
R	  

Ka
tıl
ım

cı
nı

n	  
ka

r	  p
ay

ı	  
(%

10
0)
	  

Fo
n	  
ile

	  y
ap

ıla
n	  

ya
tır

ım
	  

Ya
tır

ım
da

n	  
el
de

	  
ed

ile
n	  
ka

za
nç

la
r	  

M
ud

ar
eb

e	  
us
ul
ün

e	  
gö

re
	  k
az
an

ç	  p
ay

la
şı
m
ı	  

%
40

	  

%
60

	  

Tekaful Sigortacılık Sistemi



188

 

  

Vekâlet-Vakıf Tekâfül Modeli  

Vakıf çok eski bir İslami gelenek olmakla beraber, vakıfların en güçlü 

kullanıldığı devlet Osmanlı devletidir. İnsanlar pek çok şey üzerine vakıf 

kurabileceği gibi bugünkü vakıf modelleri salt para üzerine olarak indirgenmiştir.   

Bu model altında, operatör ilk olarak gönüllü fonlarından oluşan, vakıf fonu adı 

verilen bir yardım sandığı oluşturur. Bu sandık operatör tarafından yönetilmektedir. 

Tekâfül koruması isteyen katılımcılardan alınan teberrular, bu yardım fonunda 

biriktirilir ve biriktirilen bu teberrular yatırımlar için kullanılır. Bu yatırımlar 

sonrası oluşan kazançlar yine aynı sandıkta biriktirilir. Katılımcılara bu vakıf 

fonundan kazançlar dağıtılır. Alışılageldik teknik yedekler dışında, acil durumlar 

için bir miktar yedek akçe şeklinde fonun vakıf fonunda tutulmasına izin verilir. 

Vakıf fonu kuralları tazminat ve finansal yardım için ve kazancın katılımcılar ve 

operatörler arasında paylaşılması temelinde tanımlanır. Alınan teberrular, yatırımlar 

için kullanılır ve sağlanılan kazançlar aynı hesapta, garar tehlikesini ortadan 

kaldırmak için biriktirilir. Katılımcıların kayıpları, şirket tarafından aynı fondan 

ödeme yapılarak tazmin edilir. Faaliyet harcamaları yine aynı hesaptan karşılanır7.   

Aynı zamanda uygulamada karışık modellerde görülmektedir. Burada 

önemli olan İslami kuralların, fıkıh ilminde yapılan çalışmalar sonucu 

müctehidlerin eriştiği sonuçların ve İslami finansın temel yasaklarını (riba, maysir, 

garar vb.) kapsayan yüzyıllardan beridir süregelen prensiplerin, modern sigortacılık, 

finans, ekonomi bilimine uygulanmasıdır. 

Aile Tekâfülü Dışındaki Diğer Tekafül Türleri  

Aynı zamanda motorlu araç, yangın, konut, deprem vb. sigortacılık 

alanlarında da tekâfül modelleri uygulanmaktadır. Sigortaya konu olan ürün farklı 

olsa da amaç faizsiz bir şekilde korumak olduğundan, aile sigortasında olduğu gibi 

çeşitli İslami finansal prensipler (mudarebe, vekâlet, vakıf) bu işlem içinde 

kullanılabilir. 

                                                           
7 http://atlas.irit.fr/PIE/VSST/Actes_VSST_2010_Toulouse/Atelier%204%20-
%20Ethnomediologies/SWARTZ-COETZER.pdf, Erişim tarihi: 29.03.2014. 
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Retekâfül işlemleri 

Uygulamada retekâfül işlemleri, reasürans işlemlerinin İslami prensiplere 

göre yapılmasıdır. Retekâfül işlemleri, temel olarak müşareke (ortak sermaye 

yatırımı) prensibine dayalıdır. Bu prensip altında sigortacı ve reassürör önceden 

belirlenmiş bir oran üzerinde tüm kazançları veya kayıpları paylaşmada ve tüm 

haklarda ve harcamalarda ortak bir sorumluluğa sahiptir (Kwon, 2007, s. 69).  

Geleneksel Sigortacılık Sistemi İle Tekâfül Sisteminin Kıyaslanması 
Geleneksel sigortacılık sistemi ile tekafül sigortacılık sistemi arasında 

birçok temel fark olmakla birlikte bu temel farklılıklar kaynağını geldikleri 

sistemden almaktadır. Aşağıdaki temel şekiller bu farklılıkları ortaya koymaktadır.  

 
  
 
 
 

 
    

       
 
 
 

 

 

 

 

Şekil 7: Tekâfül Sistemi  

Kaynak: Khan ve Ahmad, 2011,s. 283. 
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Şekil 8: Geleneksel Sigortacılık Sistemi 

Kaynak: Khan ve Ahmad, 2011, s.283. 

 
Geleneksel sigortacılık sistemi ile Tekâfül sigortacılık sistemi kıyaslaması 

esasında İslami finansal sistem ile modern finansal sistemin kıyaslamasıdır. 

Aşağıdaki tabloya bakıldığında her iki sisteminde özellikleri ve farkları ortaya 

konulmaktadır.  

Tablo 2: Tekâfül Sistemi ile Geleneksel Sigorta Sisteminin Kıyaslanması 

Tekâfül Sistemi Geleneksel Sigortacılık Sistemi 

Tekâfül sistemi, karşılıklı dayanışma esaslıdır. Geleneksel sigorta sistemi, sadece ticari faktörleri 
esas alır.   

Tekâfül sistemi’nde riba, maysir ve garar yoktur. Geleneksel sigorta sistemi riba, maysir ve garar 
içerir.   

Katılımcı tarafından ödenen primlerin bir kısmı 
veya tamamı diğer katılımcıları potansiyel risklere 
karşı korumak için Tekâfül fonuna aktarılır. 

Geleneksel sigorta şirketlerine ödenen primler 
beklenen riskler karşılığında kendilerine aittir.  

Sigorta  

Şirketi  

Poliçe Sahipleri 

Primler 

Haklar  

Faizli araçlarla 
yatırım 

Sigorta şirketi 
kazanca el koyar 
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Şekil 9: Geleneksel Sigortacılık Sistemi
Kaynak: Khan ve Ahmad, 2011, s.283.
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Tekâfül şirketleri, mevcut yasaların yanı sıra Şer’i 
denetlemem kuruluna tabidir.  

Geleneksel sigorta şirketleri, sadece mevcut 
yasalara tabidirler.  

Tekâfül fonu ile sermayedarların hesapları 
arasında tam bir ayrım vardır.  

Poliçe sahipleri tarafından ödenen primler şirkete 
gelir kabul edilir ve hissedarlara ödenir.  

Tekâfül fonundaki herhangi bir fazlalık sadece 
katılımcılar arasında vekâlet ve mudarebe 
modellerine göre dağıtılır.  

Bütün fazlalıklar ve kârlar sermayedarlara aittir.  

Katılımcının bir açığı olması durumunda Tekâfül 
fonunu yöneten Tekâfül operatörü (Vekil) 
katılımcıya faizsiz borç sağlar.  

Açık durumunda klasik sigorta şirketleri riskleri 
üstlenir.  

Katılımcıların ve hissedarların birikimleri İslami 
kurallara uygun yatırımlarda kullanılır.    

Yatırımlarda kullanılacak fonların İslami kurallara 
uygun olması zorunlu değildir.  

Tekâfül şirketleri, İslami prensiplerle çalışan kendi 
Reasürans sistemi olarak Retekâfül şirketlerine 
sahiptir.  

Geleneksel sigorta şirketlerinde Reasürans 
şirketlerinin İslami prensiplerle çalışması zorunlu 
değildir.  

Kaynak: Yıldırım, 2014, s.51. 

 
Sonuç 
Tekâfül sigortacılık sisteminin açıklandığı bu çalışma sonucunda aşağıdaki 

sonuçlara ulaşmak mümkündür.  

 Dünya genelinde Müslüman nüfus artmaktadır. Ancak Müslüman 

nüfusun bilinçlenmesi ve küresel finans sistemine daha aktif olarak 

katılması yolunda daha çok çalışmaya ihtiyaç vardır. 

 İslami Finansal sisteminin özü homoislamicus adı verilen İslami 

değerleri psikolojik ekonomik karar sistemlerine dâhil edebilen insan 

olduğu unutulmamalıdır.  

 İslami Finansal sistemin alt sistemi olan, Tekâfül sistemi’nin, bir mega 

sistem olan küresel finansal sisteme uyum sağlayabilmesi için gerek 

ekonomik, gerek fıkhî ve gerekse de finansal çalışmalar yapılmalıdır. 

 Tekâfül modellerinin gerek mudarebe gerek vekâlet ve gerekse diğer 

modeller için, aynı zamanda Retekâfül uygulamalarında sigortacılık 

hizmeti sunan, bu pazar da hizmet veren işletmeler için yeni ortaklıklara 

ve iş yapma biçimlerine dönüşebilir.  

 Nüfusunun % 99 Müslüman olan bir ülke olan Türkiye’de, Tekâfül 

çalışmalarını eksiksiz olarak yerine getirmek için daha çok altyapı 

çalışması yapılabilir. Bu alt yapı çalışmaları toplum farkındalığının ve 
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bilinçlendirilmesinin arttırılması, çalışanların memnuniyeti ve iş 

tatmininin arttırılması, hizmet sunan firmaların kârlılığını ve sayısını 

arttırılması olarak 3’lü bir sacayağına oturtturulabilir. 
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Elektronik Para ve Elektronik Para Kuruluşları 

 
Turgay GEÇER1 

 
ÖZET 

Elektronik para (e–para), nakit paraya alternatif, yeni bir ödeme yöntemidir. E–

para, elektronik olarak, kaydedilen, saklanan ve işlem gören parasal değerdir. E–para, nakit 

para ile kaydi para arasında, kaydi paraya daha yakındır. E–para, sadece e–para sisteminde 

geçerlidir. E–para sistemi; kamu otoritesi, bankalar, e–para kuruluşları, e–para kullanıcıları 

ve e–para kabul eden işletmelerden oluşan bir bütündür. E–para sisteminde en kritik 

fonksiyonu e–para kuruluşları üstlenmektedir. E–para kuruluşlarının başarısı, teşvik–sadakat 

programları, e–paranın açık sistem (EMV), toplu ulaşım ve GSM hizmetlerinde kabul 

edilmesi, nakit parayı ikame etmesi, mikro ödemeleri hedeflemesi, anonim özelliği ve algı 

yönetimine bağlıdır. Avrupa Birliği Müktesebatına uyum çerçevesinde, Türkiye’de e–para ve 

e–para kuruluşlarına dair mevzuatlaştırma süreci henüz tamamlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: E–Para, E–Para Kuruluşları, E–Para Sistemi. 

 

Electronic Money and Electronic Money Institutions 
 

ABSTRACT 
Electronic money (e–money) is a new payment method, an alternative to cash. E–

money is the monetary value recorded, stored and traded electronically. E–money is in 

anywhere between cash and bank money, more close to bank money, E–money is valid only 

in e–money system. E–money system is composed of authority, banks, e–money institutions, 

e–money users and e–money acquirers. E–money institutions undertake most critic function 

in e–money system. The success of e–money institutions depends on the incentive–loyalty 

programs, to be acquired in open–system (EMV) and by mass transportation and GSM 

services; to substitute cash; to target micro payments, anonymity and perception 

management. To comply with European Union’s Acquis, the legislation process of e–money 

and e–money institutions has been yet completed in Turkey. 

Key Words: E–Money, E–Money Institutions, E–Money System. 
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Giriş 
Hızla gelişen teknoloji yaşamın her alanına nüfus etmiş, sosyo–ekonomik 

yapı için hayati olan para üzerinde de etkisini göstermiştir. Tarihsel süreç 

içerisinde, çeşitli eşya, mal, maden veya araçlar para olarak kullanılmış, sonrasında 

temsili para ve kâğıt para icat edilmiştir. 20. yüzyılda bankacılık sektörünün 

gelişmesi kâğıt parayı kaydi paraya dönüştürmüş, böylece merkez bankası parası 

olarak adlandırılan kâğıt paranın yanı sıra, banka parası olarak adlandırılan kaydi 

para ortaya çıkmıştır. Tarihsel sürecini tamamlayan para, nihayetinde e–paraya 

evrilmiştir. E–para kavramı, Friedman (1999), King (1999), Goodhart (2000) ve 

birçok akademisyenler tarafından tartışılmış ve farklı e–para tanımları 

geliştirilmiştir. Teknolojik yenilik ve gelişmeler, e–para kapsamının sürekli olarak 

genişlemesine sebep olmuştur. Yanı sıra kamu otoriteleri tarafından e–parayı 

tanımlama gayretleri söz konusudur. Avrupa Merkez Bankası’na (ECB, 1998) göre 

e–para, ‘değeri önceden ödenmiş bir araç olarak, ihraççısının transferde banka 

hesaplarını içermesine gerek olmaksızın kullanılmasının dışında, ödemeleri yapmak 

için geniş kullanıma sahip teknik bir aygıt üzerine depolanmış elektronik bir parasal 

değerdir.’ Uluslararası Ödemeler Bankası’na (BIS, 2001/a) göre ise ‘stoklanmış 

değer, fon veya değerlerin bir alette tüketicilerin isteklerine göre kullanıma hazır 

hale getirildiği ön ödemeli karttır.’ 

Tanımların birçoğu e–paranın son 20 yılda geçirdiği süreci ve kamu 

otoritelerinin yaklaşım değişikliklerini ifade etmektedir. E–paranın tanımlanması 

noktasında genel bir fikir birliği sağlanmamasına karşın, kategorize etme 

noktasında Athanassiou ve Mas–Guix’in (2008) çalışmaları genel kabul görmüştür. 

Literatürde e–para; kart tabanlı (card–based)–yazılım tabanlı (software–based) veya 

bakiye tabanlı (balance–based)–banknot tabanlı (banknote–based) şeklinde tasnif 

edilmiştir.  Bu bakış açısına göre e–para, ‘işlem ve güvenlik uygulamalarını 

(applications) çalıştırılabilen, programlanabilen, e–para kullanıcılar tarafından (a) 

mobil (kart, mobil telefon/GSM, bellek, dizüstü ve tablet bilgisayar, vb.) ve/veya 

(b) sabit (sunucu/server, bulut/cloud, bilgisayar, vb.) elektronik olarak kaydedilen, 

saklanan ve işlem gören’ şeklinde yeniden tarif edilebilir. Teorik olarak e–para, 

programlanabilen, üzerinde yeterli kapasitede kalıcı ve değiştirilebilen veri alanı 

bulunan, veri işleyebilen her elektronik ortamlarda kullanılabilir. Buna rağmen e–
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paranın tercih sebebi olan hızlı ve kolay ödeme fonksiyonunun sağlanabilmesi için 

ergonomik bir platforma sahip olması gerekmektedir. Bu noktada, e–para 

uygulamaları çeşitli boyutlarda ele alınabilir. 

i. Temaslı/Temassız: E–paranın bulunduğu elektronik ortamın temaslı ve/veya 

temassız işlem yapabilme yeteneğine sahip olmasıdır. Özellikle toplu ulaşım 

gibi milisaniyelerin bile çok önemli olduğu bir alanda temas zorunluluğu 

olmamalıdır. 

ii. On–Line/Offline: Belirli bir veri hattı üzerinden merkezi bir yapıya bağlı 

olan (server–based) veya bağlı olmayan (card–based) sistemlerde harcama 

ve ödeme imkânına sahip olmasıdır. 

iii. Açık Sistem/Kapalı Sistemler: Belirli bir tüzel kişi tarafından organize 

edilmiş kapalı sistemlerde kullanılabilen e–para uygulamalarının yanı sıra 

sistem sınırlaması olmaksızın, her yerde geçerli ve kabul edilebilir (EMV) 

olmasıdır. 

iv. Sabit/Mobil: Sabit elektronik ortamların yanı sıra, e–paranın mobil 

ortamlarda kullanım kolaylığı önemli bir kriterdir. 
 

Şekil 1. Euro Bölgesinde E–Para Hacmi (milyar EUR) 
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E–para, nakit para ve kartlı ödeme sistemlerinin tüm avantajlarını ihtiva 

etmesinin yanı sıra; farklı ödeme olanakları, nakit para bulundurma zorunluluğunu 

kaldırması, kayıtdışı ve karapara ile mücadelede etkin kullanılabilmesi gibi 

avantajlara sahiptir. Ayrıca kirlenmemesi, ağırlığının olmaması, sahtesinin 

üretilmesinin imkânsıza yakın olması, saklama maliyetinin çok düşük olması, 

depolama ve taşıma maliyetinin ihmâl edilebilirliği, en küçük para birimine 

bölünebilirliği, yaygın kullanma potansiyeli ve uluslararası bir ödeme aracı olarak 

kabul edilebilirliği ise diğer avantajlarıdır. 1990 yılların başlarında, e–paranın kâğıt 

para gibi bir ödeme aracı olarak genel kabul gören yeni bir para türü olacağı 

öngörülmüş, erken dönemde ortaya çıkan bu tahmin, kamu otoritelerinin e–para 

sistemine yönelik düzenleme yapmalarına neden olmuştur. Beklenenin aksine e–

paranın işlem hacmi çok düşük kalmıştır. Bir ödeme aracı olarak kullanıldığı kapalı 

sistemlerde kısmi başarı elde edilmesine karşın, bankaların hâkimiyetinde bulunan 

kredi kartları ve banka kartları piyasasında, e–para pek bir başarı gösterememiştir 

(Şekil 1). 

Yasal Alt Yapı 

E–para ve e–para kuruluşları, 1990 yılların başından beri Avrupa Birliğinin 

dikkatini çekmiş ve çeşitli rapor, analiz ve istatistikler ile Avrupa Birliği ve 

Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS, 1994, 2001/b, 2003) tarafından yakından 

izlemeye alınmıştır. Avrupa Birliği, e–para kavramı, e–para kuruluşlarının 

faaliyetlerini düzenlemek amacıyla iki Direktif yayımlamıştır. İlk Direktif, 

2000/46/EC sayılı Elektronik Para Kuruluşların Kuruluşu, Faaliyetleri ve 

Denetimine İlişkin Direktif, ikincisi ise 2009/110/EC sayılı Elektronik Para 

Kuruluşlarının Kurulması, Faaliyetlerinin Sürdürülmesi, Denetimi Direktifidir. 

2000/46/EC sayılı Direktif 

İlk Direktif, e–para niteliğinde ödeme araçlarını piyasaya sunan 

kuruluşların düzenlenmesi amaçlamıştır. Direktife göre e–para, elektronik bir 

cihaza yüklenmiş bulunan, miktarı ihraç edilen parasal değerden daha az olmayan 

fonların kabul edilmesi karşılığında çıkarılan, ihraç eden kurumun dışındaki öteki 

teşebbüslerce de ödeme aracı sayılan ve ihraç eden kurumdan bir alacağı temsil 
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eden parasal değer olarak tanımlanmıştır. Bu tanımda özellikle elektronik cihaz 

kelimesi seçilmiş, muhtemel gelişmelere göre başkaca cihazlarda e–para 

saklayabilen ve taşıyabilen bir nitelik kazanmasına kapı aralanmıştır. 

2009/110/EC sayılı Direktif 

Yeni Direktif ile e–para tanımından başlayarak, sistemde önemli 

değişiklikler getirilmiştir. E–para, “ödeme işlemlerini yapmak amacıyla satın alınan 

fonlar mukabilinde ihraç edene karşı ileri sürülebilen ve ihraççı dışındaki gerçek ve 

tüzel kişiler tarafından bir ödeme aracı olarak kabul gören, arz edenin 

yükümlülüğünü temsil eden, manyetik dâhil olmak üzere, elektronik olarak 

yüklenmiş parasal bir değerdir” şeklinde yeniden tanımlanmıştır. Bu tanımla 

elektronik cihaz kavramından vazgeçilmiş, “manyetik dâhil olmak üzere elektronik 

olarak yüklenmiş parasal bir değer” ifadesi ile teknolojik olarak daha genel bir 

çerçeve çizilmiştir. Direktifte, e–para kuruluşları, e–para ihraç yetkisi almış tüzel 

kişiler olarak tarif edilmiştir. 

6493 sayılı Kanun 

31.12.2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Avrupa Birliği 

Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı ile Programının 

Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı’ na göre 

e–para kuruluşları ile ilgili olarak Avrupa Birliği Müktesebatına uyum sağlamak 

amacıyla 2008 yılı “Türkiye Ulusal Programında Sermayenin Serbest Dolaşımı ve 

Mali Hizmetler Fasılları” kapsamında “Ödeme Sistemleri Kanununun” hazırlanma 

yükümlüğü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na verilmiştir. Bu çerçevede 

hazırlanan, 6493 Sayılı “Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme 

Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun” 27.6.2013 tarih ve 

28690 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunun geçici 1. 

maddesinde, ilgili yönetmeliklerin 1 yıl içerisinde hazırlanarak yürürlüğe 

konmasına hükmedilmiştir. Bu madde çerçevesinde, “Ödeme Hizmetleri ve 

Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları 

Hakkında Yönetmelik”, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 

hazırlanarak, 27.6.2014 tarih ve 20043 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. 

6493 sayılı Kanunun (2013) 3. maddesi (ç) bendinde e–para, “elektronik 

para ihraç eden kuruluş tarafından kabul edilen fon karşılığı ihraç edilen, elektronik 
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olarak saklanan, bu Kanunda tanımlanan ödeme işlemlerini gerçekleştirmek için 

kullanılan ve elektronik para ihraç eden kuruluş dışındaki gerçek ve tüzel kişiler 

tarafından da ödeme aracı olarak kabul edilen parasal değer” ve e–para kuruluşu 

“bu Kanun kapsamında elektronik para ihraç etme yetkisi verilen tüzel kişi” 

şeklinde tanımlanmıştır. İlgili Kanunun (2013) 18. madde 1. fıkrasında, “5411 sayılı 

Kanun uyarınca faaliyet gösteren bankalar ve bu Kanun kapsamında elektronik para 

çıkarma izni verilen elektronik para kuruluşları dışındaki kişilerin elektronik para 

ihracı faaliyetinde bulunmaları yasaktır” hükmü yer almaktadır. Kanun kapsamında 

e–para ihraç etmek isteyen e–para kuruluşlarının ancak Bankacılık Düzenleme ve 

Denetleme Kurumu’ndan izin almak kaydıyla faaliyette bulunabilecekleri hükme 

bağlanmıştır. E–para kuruluşunun, anonim şirket şeklinde kurulması, sermayesinde 

% 10 ve üzerinde paya sahip olanların banka kurucuları için aranan nitelikleri haiz 

olması, ödenmiş sermayesinin en az 5 milyon TL olması ve diğer şartları yerine 

getirmelidir.  

Yine ilgili Kanunun (2013) 18. madde 5. fıkrasındaki “Elektronik parayı 

ihraç eden kuruluşun sadece kendi mağaza ağında, sadece belirli bir mal veya 

hizmet grubunun satın alınmasında veya yapılan bir anlaşma sonucunda sadece 

belirli bir hizmet ağında kullanılabilen ön ödemeli araçlar bu Kanun kapsamı 

dışındadır” istisna hükmü çerçevesinde, bu kapsama giren tüzel kişilerin, e–para 

kuruluşu olmaksızın faaliyet gösterebileceği ifade edilmektedir. “Tek segment 

kuralı” olarak adlandırılan istisnayla, sadece toplu ulaşım için elektronik ücret 

toplama sistemlerini işleten, sadece yemek kartı hizmeti sunan ve sadece kendi 

mağaza ağında belirli hizmet/mal grupları için kart–ödeme hizmeti sunan işletmeler 

için, e–para kuruluşu olma, kamu otoritesinden faaliyet izni alma ve e–para ile ilgili 

mevzuata uyma zorunluluğu yoktur.  

E–para sistemi; kamu otoritesi, bankalar, e–para kuruluşları ve temsilcileri, 

e–para kullanıcıları ile e–para kabul eden işletmeleri kapsayan bir bütündür. E–para 

ve e–para kuruluşlarına faaliyet izni verilmesi, faaliyetlerinin düzenlenmesi, 

yürütülmesi ve denetlenmesi kamu otoritesi tarafından icra edilmektedir. Bankalar 

ve e–para kuruluşları tarafından üretilen e–para, e–para kullanıcılarına 

aktarılmaktadır. E–para sisteminin bileşenleri ve e–para akışı aşağıda verilmiştir 

(Şekil 2). 
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Şekil 2: E–Para Sistemi 
 

 
 

E–Para ve E–Para Kuruluşlarının Başarı Faktörleri 
E–para kuruluşlarının başarı faktörler şunlardır: 

i. E–para kuruluşları, teşvik–sadakat (incentive–loyalty) programlarını yoğun 

şekilde kullanmalıdır. Teşvik–sadakat programları kapsamına; anında 

indirim (instant discount), indirim–iade (rebate), nakit iadesi/geri ödeme 

(cash–back), ücretsiz (freebies), ödül (kupon, bonus, puan, prim, mil, 

hediye–gift/prize, vb.), yükseltme (upgrade), ücretsiz kargo gibi yöntemler 

dâhil edilebilir. 

ii. E–para kuruluşları, çoklu kanallarda da (multi–channel/omni–channel) 

geçerli olan uygulamalar geliştirmelidir. 

 Ulusal ve uluslararası geçerliliğe (interoperability) ve EMV standartları 

çerçevesinde açık sistemde kabul edilebilirliğe (acquiring) sahip 

olmalıdır. 

 E–para, tüm kartlı/mobil ödeme sistemlerinin başarısında can alıcı 

uygulama (killer application) olan toplu ulaşımda geçerli olmalıdır. 

 E–para, mobil telefonlar/cihazlar üzerinden de kullanılabilir (GSM 

operatörleri tarafından kabul edilebilir) özelliğe sahip olmalıdır. 

Temsilciler

E–Para Kabul Edenler

E–Para İhraç Eden Kuruluşlar

Kamu Otoritesi

E–Para Kullanıcıları

E–Para Kuruluşları

Kapalı Sistemler

Bankalar

Açık Sistem (EMV)
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iii. Teorik olarak, nakit para ile kaydi para arasında, kaydi paraya daha yakın bir 

noktada konumlanan e–paranın, banka parası (kaydi para) ile rekabet etme 

şansı oldukça düşüktür. Bir ödeme aracı olarak e–para, banka parası (kaydi 

para), kredi kartı veya banka kartına değil, nakit paraya rakip olmalıdır. 

iv. E–para kuruluşları, kredi ve banka kartı kullanımında şifre (PIN) 

gerektirmeyen harcama tutarı altı olan küçük–mikro ödemeleri 

öncelemelidir. Bu öncelik, orta ve düşük gelir grubunda, bankacılık sektörü 

teması ile olmayan (unbanked) ve bankacılık sektörü teması nispeten az olan 

(under–banked) nüfus kitlelerine odaklanmalıdır. 

v. E–paranın banka hesabı gerektirmemesi ve anonim (anonymity) özelliği 

vurgulanmalıdır. 

vi. Güven, finans sektöründe hayati derecede önemlidir. Bankalar güven 

müessesleridir. E–para kuruluşlarının bankacılık sektörüne yakınsaması ve 

bankalarla işbirliği “güven algısını” güçlendirecektir. 

Sonuç 

Basit eşyalardan kıymetli madenlere, nakitten kaydiye dönüşen para, e–para 

ile artık evrim sürecini tamamlamıştır. Taşınabilirlik, dayanıklılık, bölünebilirlik, 

homojenlik ve taklit edilememe özellikleri ile mübadele aracı ve hesap birimi 

olmak fonksiyonlarını da ihtiva eden e–paranın klasik para kavramına yeni 

fonksiyonlar eklemesi beklenebilir. E–paradaki potansiyeli fark eden Avrupa 

Birliği, 2000 yılında ilk Direktifini yayımlamış, akabinde 2009 yılındaki ikinci 

Direktif ile e–para sistemini daha esnek bir yapıya kavuşturmuştur. Avrupa Birliği 

Müktesebatına uyum gereğince, ülkemizde mevzuatlaştırma süreci 2008 yılında 

başlatılmış, 2013 yılı Haziran ayında yayımlanan Kanun ve 2014 yılı Haziran 

ayında yayımlanan Yönetmelikle süreç henüz tamamlanmıştır. E–para, kaydi 

paraya daha yakın, nakit paraya rakip bir konumdadır. E–para, elektronik olarak 

kaydedilen, saklanan ve işlem gören değerler bütününü ifade etmektedir. E–para 

sistemi; kamu otoritesi, bankalar, e–para kuruluşları ve temsilcileri, e–para 

kullanıcıları ile e–para kabul eden işletmelerden oluşan bir bütündür. Sadece e–para 

sistemi içerisinde rol almalarına müsaade edilen e–para kuruluşlarının temel 

meselesi, e–paranın genel kabulü ve yaygınlaşmasını sağlayacak stratejiler 

uygulamalarıdır. Bu stratejiler; teşvik–sadakat programları, e–paranın açık sistem 
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(EMV), toplu ulaşım ve GSM hizmetlerinde geçerli olması, nakit paraya alternatif 

olması, mikro ödemeleri öncelemesi, bir banka hesabına gerek duymaması, anonim 

özelliği ve pozitif algı yönetimi etrafında şekillenmelidir. 
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Ekonomik Krizlerin Anatomik İncelemesi 

 
 

Hasan ALPAGU1 

 

ÖZET 
 

Bu çalışmada ekonomik krizlerin ortaya çıkış nedenleri ve etkileri, domino taşları 

örneğinde görüldüğü gibi nasıl zincirleme krizlere yol açtığı analiz edilmeye çalışılmıştır. 

Makalede Türkiye’deki ekonomik krizler örnek olarak verilmiş ve Türk ekonomi tarihine 

iktisadi ve politik gelişmeleri konu ile ilişkilendirilmiştir. Bu açıdan krizlerin arka planı ve 

Türkiye örneği çalışmanın içeriğini teşkil eden ana temalardır. 

Anahtar kelimeler: Ekonomik Kriz, Anatomik Tahlil, Küreselleşme  

 

 
 
 

Anatomical Analysis of the Economic Crisis 
 

ABSTRACT 
 

This study shows the reasons as well as the background of the economic crisis and 

its effects on the countries balance of payments. The economic crisis in Turkey has been 

given as an example in this article. The economic and political developments in the Turkish 

economy also have been associated with the issue.  

Keywords: Economic Crisis, Anatomical Analysis, Globalization 
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Giriş  

Kapitalist ekonomik sistemi, dağ tırmanışı yapan bir grup dağcının içinde 

bulunduğu fiziki ve psikolojik duruma benzemektedir.  Dağcılar zirveye çıkmak 

için aynı rotada hareket etmekte, aynı ekipmanla donatılmış ve hatta ortak bir iple 

birbirlerini zirveye çekmek suretiyle ortak hareket etmektedirler.  Ancak bu sıkı 

işbirliğine rağmen aslında her birinin tek bir hedefi vardır. O hedef ise: “Sonuç ne 

olursa olsun, kim düşerse düşsün zirveye çıkmalıyım” şeklindedir. Bundan 

dolayıdır ki dağ tırmanışlarında genellikle psikolojik üstünlük ve deneyim kazanır. 

Zayıflar zirveye ulaşamadan yenilip, bu yarışı hayatlarıyla öderler. İşte kapitalist 

ekonomi sistemi kriz ortamında bu mantıkla hareket eder. Bundan dolayı onlarca 

firma batar ve zayıf ülkeler krizin sonuçlarını belirgin bir şekilde hissederler.  

Öte yandan, ülkelerin ekonomik performansları büyük ölçüde 

hükümetlerin izledikleri politikalara bağlı olmakla beraber, dış piyasadaki 

gelişmelerin de etkisi olmaktadır. Türkiye’de meydana gelen bir kriz, ülkenin dış 

dünya ile olan ticari ilişkilerini olumsuz etkilediğinde bu krizin Türkiye ile ticari 

ilişkisi olan ülkeleri nasıl olumsuz etkilediği gözlemlenebilir. Bu çalışmada 

ekonomik krizlerin sebep ve sonuçları global gelişmelere paralel bir sistematikle ele 

alınmaktadır.  

Ekonomik Krizlerin Domino Etkisi Teorisi ile Açıklanması  

Dünyanın herhangi bir ülkesinde veya bölgesinde meydana gelen 

ekonomik bir dalgalanma başka bir ücra bir köşesinde kendini hissettirebilmektedir. 

Krizin etkisi ve şiddeti çıktığı bölge ve sektör bakımdan farklı ülkelerde farklı 

boyutlarda olabilmektedir. Örneğin az gelişmiş bir ülkede meydana gelen ekonomik 

kriz etkisini diğer ülke ve bölgelerde daha az veya hiç hissettirmeyebilir. Ancak 

ekonomik açıdan dünyada önemli bir ağırlığa sahip olan ülkelerde meydana gelen 

krizlerin tesiri hem bölgesel hem de küresel açıdan etkisini çok daha güçlü bir 

şekilde hissettirilebilmektedir. Daha açıklayıcı ifadeyle bu fenomeni domino etkisi 

kavramı ile ifade edebiliriz. Domino etkisinde diğer taşları yerinde oynatacak olan 

ana faktör en baştaki taşlardır. Bu taşlardaki bir hareketlilik diğer taşları zorlayarak 

zincirleme bir etki-tepki süreci başlatır. Yani olayı başlatan en baştaki öğelerdir. 

Ekonomik açısında baktığımızda dünyada ekonomik ve siyasi açıdan önemli bir 
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nüfuza sahip ülkeler, bu domino taşları örneğinde olduğu gibi sıralamanın en 

başındaki ülkelerdir. 

Ülkelerin Ekonomik Gelişmişlik Düzeyleri Açısından Sınıflandırılması  

Ülkelerin ekonomik gelişmişlik düzeyleri açısından sınıflandırılması 

durumuna somut açıklık getirmek için Somali örnek olarak gösterilebilir. Örneğin 

Somali’deki bir kriz (ki bu gibi ülkeler genellikle sürekli krizler girdabı ile karşı 

karşıyadırlar) dünya finans ve ekonomik çevrelerinde gündeme bile gelmez. Diğer 

yandan Amerika Birleşik Devletleri’nde ve Avrupa Birliği’nde veya bölgesel ve 

küresel güç konumunda olan diğer bir ülkede meydana gelen en düşük yoğunluklu 

dalgalanma veya değişim hemen gündemin en önemli bir maddesi haline 

gelebilmektedir. Örneğin Amerika Merkez Bankası’nın (FED) faiz oranları 

konusundaki kararları dünya finans piyasalarını şekillendirebilmektedir. Çünkü 

modern ekonomideki veriler birbirlerine bir zincirin halkaları gibi bağlıdırlar. Bir 

birimdeki değişim diğerini doğrudan etkileyebilmektedir.  

Ekonomik ağırlıkları açısında ülkeler üç temel guruba göre 

sınıflandırılmaktadır; 

1. Gelişmiş veya endüstrileşmiş ülkeler (ABD ve Kadana), 

2. Gelişmekte olan ülkeler veya gelişmekte olan pazarlar (Türkiye ve 

Malezya),  

3. Az gelişmiş veya gelişmemiş ülkeler (Somali ve Afganistan). 

Yukarıdaki sınıflandırmaya dikkat edilirse her bir sınıflandırmanın aynı 

zamanda iki eşanlamlı bir isimlendirmesi söz konusudur. Bu farklı isimlendirmenin 

nedeni sebep-sonuç bağı çerçevesinde açıklanabilir. Şöyle ki gelişmiş ülkeler 

yüksek bir endüstriye sahip oldukları ve bu endüstrileşmenin onları sürekli bir 

üstünlük sağladıkları için hem “gelişmiş ülkeler” hem de “endüstrileşmiş ülkeler” 

tabirleri ile nitelendirmektedirler.  

Diğer yandan ikinci kategorideki ülkeler için “gelişmekte olan ülkeler” 

veya “gelişmekte olan pazarlar” tabirleri kullanılır. Bu farklı iki nitelendirmenin 

kullanılması bu ülkelerin birer pazar olarak önemli fonksiyonlar üstlenmelerinde 

ileri gelmektedir. Bu ülkeler “eşik” veya “ara” veyahut “geçiş pazarları” 

fonksiyonlarını görürler. Daha açıklayıcı ifadelerle ele almak gerekirse bu ülkelere 

birinci grup (gelişmiş) ve ikinci grup (gelişmekte) olan ülkeler arasında bir ortak 
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buluşma yeri görevini yürütüyorlar. Bundan dolayı her iki grubunda bazı ekonomik 

benzerliklerini gösteriyorlar. Dolayısıyla bu iki grupta birisine dâhil etmeleri 

muhtemel değildir.   

Üçüncü gruptaki ülkeler ise kronik alt yapı sorunları olan ekonomik ve 

siyasi açıdan bir istikrar izleyemeyen ülkeleri tanımlamaktadır. Bu tür ülkeler 

ekonomi başta olmak üzere diğer alanlarda da birinci ve ikinci gruptaki ülkelerin 

gerisinde kaldıklarında onları “geri kalmış ülkeler” olarak da tanımlamak 

mümkündür.  

Gelişmekte Olan Ülkelerdeki Krizlerin Endüstrileşmiş Ülkeler 

Üzerindeki Etkileri 

Gelişmekte olan ülkeler birer geçiş veya köprü rolü üstelediklerinde dolayı 

bu tür ülkelerde meydana gelen krizlerin diğer iki grup (gelişmiş ve az gelişmiş 

ülkeler) üzerinde etkileri büyük olmaktadır. Çünkü ekonomide kaynakların ve 

yatırımların akışkanlığı önemli bir engelle karşı karşıya kalır. Bu durumu 

kaynağından akıp giden ve ovadaki tarlaları taşıdığı su ile yeşillendiren bir ırmak 

örneği ile daha net bir şekilde gösterilebilir. Varsayalım ki ırmağın kaynağı gelişmiş 

ülkeleri, kaynağın suyunu daha aşağılara taşıyan nehir gelişmekte olan ülkeleri ve 

bu nehir suyu olmadan kuruma tehlikesi ile karşı karşıya kalan yeşil alanlar ise az 

gelişmiş ülkeleri temsil edebilir. Bu durumda kaynaktaki bir kriz zaten nehir 

sularının azalmasına ve böylece tüm sistemi felç edecektir. 

Ancak kaynağı besleyen şartlar hava ve iklim değişikliklerine göre bazı 

düzensizlikler gösterse bu tür konjonktürel dalgalanmaların uzun vadede düzeleceği 

tahmin edilir. Ancak nehir yatağında meydana gelen bir olumsuzluk bir yandan 

kaynağının etkinliği düşürürken diğer yandan ise hacmindeki baskıyı yükseltir. Bu 

durum nehrin yaşam verdiği alanlarda da kuraklığa yol açar. Özet olarak 

birbirlerine bir zincirin halkaları gibi bağlı olan ülke ekonomileri, farklı gelişmişlik 

düzeylerine rağmen birbirlerine karşılıklı bağımlıdırlar. Bu karşılıklı ekonomik 

bağımlık durumu “source-river-plain model” olarak adlandırılabilir.  

Ekonomik Krizlerin Karşılaştırması  

Tablo 1’ de görüldüğü gibi bir bölge veya ülkede vuku bulan bir kriz 

sadece sınırlı bir alanla sınırlı kalmamaktadır. Kriz süresi ve çıkış sebebine göre 

etkisini yıllarca hissettirebilir ve etki alanını da genişletebilir.  
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Tablo 1: 1990 ile 2000 yılları arasında vuku bulan önemli krizler 

Kriz Zaman  Yer / Çıkış Sonuçları/ Etkileri  

Kuzey Avrupa Banka 
krizi 

1990 İsveç ve Finlandiya 
Bankaları  

Avrupa’nın geneli 

Japonya krizi  1991 Emlak piyasası krizi ve 
ekonomik durgunluk  

Tüm uzak doğu ülkelerinde 
hissedildi ve etkisi bu 
ülkelereler ticari ilişkileri 
yağan batılı ülkelerde 
hissedildi  

Tekila Krizi  1194/1998  Meksika’daki parasal 
kriz  

Latin Amerika ülkelerinde 
reel ve psikolojik ekonomik 
durgunluğa yol açtı  

Asya krizi  1197/1998 Uzak doğudaki finansal 
ve reel sektörlerdeki kriz 

Kriz tüm Asya ülkelerinde 
hissedildi ve etkileri batıdaki 
ticari hacimde daralmaya yol 
açtı 

Rusya Ruble krizi  1998/1999 Rusya tüm ülkeyi 
ekonomik güvensizliğe 
ve durgunluğa iten kriz  

Önemli sayıdaki FDI ve 
yerli firmaların Rusya’daki 
faaliyetlerine son vermeleri 
ile sonuçlandı. 

Arjantin krizi  1998/2002  Meksika’daki tekila 
krizinin bir benzeri  

Arjantin ve Latin 
Amerika’da parasal ve reel 
ekonomik faaliyetlerde 
düşüşlere yol açtı  

Dotcom Bubble  2000 Gelişmiş ülkelerin borsa 
ve forex piyasalarında 
şok düşüşler  

Nasdaq ve diğer borsa 
faaliyetlerinde büyük 
iflaslara yol açtı   

  
Türkiye’de Ekonomik Krizlerin Etkileri  
Şekil 1.’de görüldüğü üzere Türkiye gibi gelişmekte olan pazar 

ekonomilerde siyaset ile ekonomik krizler arasında doğrudan bir bağlantı söz 

konusudur. Darbelerin yapıldığı yıllarda ekonominin hacmi daralmış ve dış ticaret 

azalmıştır. Bu durumda kriz ekonomik daralmaya yol açmıştır. Siyasi istikrarsızlık 

nedeniyle toplum için güvenlik ve politik endişeler ön plana çıkmıştır. Bunun 

neticesinde ekonomideki daralmanın boyutu ikinci plana atılmıştır. Bunun bir 

sonucu olarak gerek bireyler ve gerekse firmalar hedeflerini ve beklentilerini 

daraltarak az ile yetinme eğilim içine girmişlerdir. 

Şekil 1. Türkiye ihracat/ithalat oranı (X/M Ratio) (1950-2007) 
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Kaynak: İzmen Ü., Yılmaz K., Turkey's Recent Trade and Foreign Direct Investment Performance, 
Working Paper 0902, Koc University Istanbul, March 2009, p.8. 

 

Türk dış ticareti 1950 ile 1980 yılları arasında oldukça istikrarsız ve düşük 

bir tablo sergilemektedir. Neticede bu yıllarda Türk ekonomisi darbe ve siyasi 

çalkantılarla gölgelenmiştir. Özellikle 1960 ile 1980 yılları arasında askeri darbeler 

siyasi manzaraya tamamıyla hâkimiyet sağlamıştır. 27 Mayıs 1960 yılında asker 

yönetime el koymuş ve Andan Menderes Hükümeti düşürülmüştür.  1970 ve 1971 

yıllarında askeri sistem tüm siyasi partileri kapatmış ve siyasi konular tamamıyla 

askeri yönetim eli ile yürütülmüştür. Bu durum 1980 askeri darbesi ile başka bir 

boyuta ulaşmış ve bundan sonra asker yönetimi aşamalı olarak sivillere 

devretmiştir. 

Sonuç 

Ekonomik krizlerin en belirgin özelliği vuku bulduğu ülke veya bölgelerde 

yatırımcılar ve tüketiciler üzerinde güven sorunu yaratmasıdır. Bunun için krizlere 

müdahalede devletin ve ekonomiye yön veren birimlerin kredibilitelerini yeniden 

kazanma çabaları en başta gelen adımlar arasında yer almaktadır. Dünyanın değişik 

ülkelerinde meydana gelen krizlerin arka planında daha çok ekonomik nedenler 

varken Türkiye’deki ekonomik krizlerin ana kaynağı ise siyasi ve askeri 

müdahaleler olarak ön plana çıkmaktadır.  
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Türkiye’nin Okulöncesi Eğitimdeki Gelişim Potansiyeli: 
İtalya, İspanya Ülke Örnekleriyle Mukayesesi 

 

Mukaddes KILINÇ1    
ÖZET 

 
Çocukların ilkokula başlamalarından önceki dönemde zihinsel, duygusal, kültürel, 

bedeni ve sosyal gelişmesini içine alan yaş ve yetenek özelliklerini de dikkate alarak yapılan 

planlı ve programlı eğitime “okulöncesi eğitim” denir. Bu bağlamda çocuğun oyun 

gereksinimini en iyi karşılayan toplumsal kurumlar ise “anaokulları” dır. Okulöncesi eğitim, 

tüm dünyada – özellikle Avrupa ülkelerinde-  hükümet programları ve yatırımların temel 

hedeflerini ve odak noktalarını oluşturmaktadır. Ülkemize bakıldığında ise bu konunun 

üzerinde yeterince durulmadığı ve önlemlerin yetersizliği dikkati çekmektedir. Ülkemizde 

okulöncesi eğitim kurumlarının azlığı dikkate alındığında, okul öncesi eğitimi veren kitap, 

oyuncak ve benzeri materyalin önemi ve bunların kullanımı konusunda velilerin 

bilgilendirilmesinin zorunluluğu da açıkça görülmektedir. Okulöncesi eğitim oranı Avrupa 

ülkelerinde % 100’lere varmakta iken, ülkemizde bu rakam  %15’lerde kalmaktadır.  Bu 

çalışma Türkiye’de ve Avrupa ülkelerinde okulöncesi eğitim konusunun nasıl 

değerlendirildiğini ve ne yapılması gerektiğini incelemek ve sunmak amacını taşımaktadır. 

Araştırmanın amacına bağlı olarak, Türkiye, İtalya ve İspanya’da geçmiş yıllardaki okul 

öncesi eğitimi ile ilgili veriler kullanılarak okul öncesi eğitimin topluma olan yararı 

değerlendirilecek; okul öncesi eğitimi konusundaki araştırmalar, sağlanan gelişmeler bazında 

ise sayısal ve literatür tabanlı analizler yapılacaktır. Çalışma, Türkiye ve Avrupa’daki okul 

öncesi eğitim konusundaki eğilimleri, değişimleri ve bulguları ortaya koymayı 

hedeflemektedir. Çalışmanın ilk bölümünde okul öncesi eğitimin Avrupa ve Türkiye’deki 

durumu ortaya konulacak; takip eden bölümde de okul öncesi eğitimin topluma olan etkisi 

karşılaştırmalı ülke örnekleriyle analiz edilecektir. Elde edilen veriler ışığında ise şu anda 

Türkiye, İtalya ve İspanya’daki okul öncesi eğitim ile ilgili çalışmalar değerlendirilecektir. 

Sonuç ve değerlendirme bölümünde 21. yüzyılda okul öncesi eğitim için yapılması gereken 

faaliyet ve politikalara yer verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Eğitim, Türkiye, Avrupa (İtalya-İspanya) 
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The Improvement Potansial In Preschool Education Of Turkey 
 

ABSTRACT 
 

Preschool education is planned and scheduled education for development of 

mental, emotional, cultural, corporeal and social before starting to primary education. In this 

context, the best social institutions are kindergarten for child game necessity. Preschool 

education is constituted basic target and focus point of government programmes in – 

specifically Europe Countries- all world. There are a lot of deficiencies of preschool 

education system in Turkey.  Preschool education institutions is decrease in Turkey, Book, 

game and a like material of preschool education and use of these will required conscious 

parent. If parents are reached to be education in permanent investment for child, all problems 

will solutions.  While, preschool education rate is %100 in Europe countries, in Turkey of 

this figure was %15. Turkey of to join in Europe Union should be important education 

system in modernity and investment target should be according to education require in child. 

Preschool education emphasized with campaigns and education. We should inform public 

and to take the political decisions with public opinion.  The aim of this study is to research 

the improvement and the potential of preschool education system in Turkey and the 

comparison of Turkey with other Mediterranean region country cases (Spain and Italy). In 

this way, it will be possible to evaluate them both directly and comparatively. In this study 

displayed invention and exchange, affinity of preschool education of Turkey and Europe.  

 This study put forth progress of preschool education on the world and Turkey for 

consideration. Then the study examines the actual situation of preschool education in Turkey. 

After all makes the SWOT analysis of the preschool education in Turkey and compares the 

outcomes with data’s of Spain and Italy. Conclusion part of the study is about necessary 

facilities and policies for how Turkey can be a preschool education base at 21st century.   

Keywords: Pre-school Education, Turkey, Europe (Italy – Spain) 
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Giriş 

 Okulöncesi eğitim, tüm Avrupa ülkelerinde, hükümet programları ve 

yatırımların temel hedeflerini ve odak noktalarını oluşturmaktadır. Ülkemize 

bakıldığında ise bu konunun üzerinde yeterince durulmadığı ve önlemlerin 

yetersizliği dikkati çekmektedir. Rakam vermek gerekirse, okulöncesi eğitim oranı 

Avrupa ülkelerinde (Örneğin; İtalya, ispanya, Fransa ve İsveç’te) % 100’lere 

varmakta olup, ülkemizde ise ancak % 15’tir.  

 Avrupa Topluluğuna girme çabası içerisinde olduğumuz şu günlerde, 

çağdaşlığa giden yolun ancak çocukların eğitimi ile sağlanabileceği göz önünde 

tutulmalı, yatırım hedefleri saptanırken, çocukların eğitim gereksiniminin, 

doğumdan başlayarak karşılanması gereksinimi öncelikle ele alınmalıdır. Bu hedefe 

ulaşmak için bir an önce okulöncesi eğitimin önemine ilişkin kampanyalarla, 

kamuyu bilgilendirmek ve oluşan kamuoyu ile siyasi kararlar alınmasını sağlamak 

gerekmektedir. 

 3–6 yaş arası bilimsel olarak eğitim yaşıdır. Bu nedenle bu yaştaki 

çocukların yetiştirilmesi için okulöncesi eğitim kurumlarının yeterli sayıya 

çıkarılması konusundaki çalışmalar hızlandırılmalı, özel yatırımcılar 

kredilendirilmeli ve desteklenmelidir. Yapılan araştırmalara göre, okulöncesi eğitim 

alan çocuklar ilkokulda okuma yazmayı, bu eğitimi almayan çocuklardan % 100 

daha hızlı öğrenmekte ve bu öğrenme hızı yaşam boyu sürmektedir. Öğrenmenin % 

80’i okuma yolu ile olduğundan, çocuğun kitapla erken yaşta tanışması onun 

öğrenme hızını çok etkilemektedir. Burada da okulöncesi eğitimde kitapların önemi 

açıkça görülmektedir. 0–6 yaş arasındaki çocuğun eğitiminde en önemli rol ana-

babaya düşmektedir. Bu nedenle öncelikle ana-babanın bilinçlendirilmesi 

çalışmaları önem kazanmaktadır. Ülkemizde okulöncesi eğitim kurumlarının azlığı 

dikkate alındığında, okul öncesi eğitimi veren kitap, oyuncak ve benzeri materyalin 

önemi ve bunların kullanımı konusunda velilerin bilgilendirilmesinin zorunluluğu 

açıkça görülmektedir. Toplum olarak çocuklar ve gelecek için en kalıcı yatırımın 

eğitim olduğu bilincine varıldığında tüm diğer sorunların da kolayca çözümlendiği 

açıkça görülecektir.  
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Okul Öncesi Eğitim 

Eğitim, kişiye belli bilgi ve becerileri aktarıp, değer yargıları aşılayarak 

onda istene davranışları geliştirme sürecidir. Ve hiç kuşkusuz öğrenciye verilen 

bilginin niteliği de çok önemlidir (Yörükoğlu, 1989, s.120,121).  Öte yandan okul 

öncesi eğitim, çocuğun aile çevresindeki koşulları ne denli iyi ve elverişli olursa 

olsun çocuğa temel öğretim olan ilkokula hazırlamak, yaşıtlarıyla birlikte uygu bir 

ortamda ve uzman eğiticiler gözetiminde daha olumlu sonuçlar vermektedir 

(Yavuzer, 1993, s. 155,156).  

Okulöncesi eğitimin çocuk üzerindeki etkilerini inceleyen pek çok yabancı 

araştırmacı (Walsh, Hattwict, Jeel, Kawin ve Hoefer, Vitz, Boney ve Hicholson, 

Allen ve Masling, Cohen ve Bagshaw. vb.) çok kesin olmamakla birlikte şu 

sonuçları elde etmişlerdir: “İyi bir okulöncesi eğitimi çocuğun sosyal becerilerini 

geliştirmektedir. Bazı durumlarda bu etki birkaç yıl sonra bile ayırt edici bir nitelik 

olarak gözlenebilmektedir. Eğer çocuğun ev ve okul dışı ortamı gelişmeyi olumlu 

yönde uyaracak bir nitelik taşımıyorsa, bu gibi çocuklarda okulöncesi programları 

dil ve zihin gelişimini açık biçimde etkileyici olmaktadır.”  Ülkemizde okullarda 

okulöncesi eğitim kurumlarından gelen çocuklarla, doğrudan doğruya ilkokula 

başlayan çocukların türlü özellikleri yönünden farklı olup olmadığı konusu henüz 

incelenmemiş yeni bir konudur. Bu kanunun incelenmesiyle, hem okulöncesi 

eğitimin yaygınlaştırılmasının gerekliliği hem de var olan okulöncesi eğitim 

kurumlarının gerçek işleyişi bakımından olumlu sonuçlar ortaya çıkabilir (Gürkan, 

1998). 

Eğitim biliminin geçmişe yönelik yazılacak bir tarihinde son otuz yıl, diğer 

birçok gelişme yanında, kurumsal okul öncesi eğitimin çocukların tümünü 

kapsamasa bile, neredeyse, çoğunluğunu kapsadığı bir dönem olarak kabul 

edilebilir. Bu durum sadece Avrupa Birliği ülkeleri için değil hemen bütün endüstri 

ülkeleri için geçerlidir (Tietze, 1993; Fried, 2001). Okul öncesi eğitim, Eflâtun’ un 

ve belki ondan önceki düşünürlerin ilk temellerini attıkları bir süreç, 

yaygınlaştırılması ve tüm çocukların hizmetine sunulması ise Froebel’ in ilk “ 

kindergarden” düşüncesiyle tüm eğitimcilerin ideallerinde varmak istedikleri bir 

yüce hedef olmuştur. Buna rağmen, yalnız Türkiye’de değil dünyanın hemen her 

yerinde okul öncesi eğitimi yaygınlaştırma faaliyetleri halen devam etmektedir. 
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 Çocuk gelişimi ve eğitiminde öncüler arasında filozoflar da yer alır. 

Rousseau, çocukluğun yetişkinlikten ayrı bir dönem olduğunu vurgulamıştır. 

Rousseau’ ya göre çocuk, doğuştan saf ve her türlü etkiye açıktır. Bu yüzden, 

eğitimi tamamlama ve kendini toplumun kötülüklerinden koruyabilecek duruma 

gelene kadar toplumdan uzak tutulmalıdır. Eğitimi ise, hassasiyetle kontrol edilmiş 

bir “özgürlük ” içinde verilmelidir. Pestalozzi, bilhassa anneleri çalışan ve kimsesiz 

çocukların eğitimi için okul açmasının amacını, “ eğitimin bu çocukları 

yaşamlarında daha şerefli ve insanca bir seviyeye getirmeyi nasıl başaracağını 

görmek ” olarak belirtir. Frobel’in “ kindergarden ” (anaokulu ) kavramı ise bu 

düşüncelere kuramsal bir şekil getirmiştir. 

Okul Öncesi Eğitimin Türkiye’deki Gelişimi 

On yedinci ve on dokuzuncu yüzyılda yaşamış büyük düşünür ve 

eğitimciler, çocuk eğitimi üzerinde önemle durmuşlar ve günümüze ışık tutan 

görüşler ortaya koymuşlar ve 1816’da 3-6 yaş arasındaki çocuklar için anaokulları 

açılmıştır. Osmanlı Devleti döneminde Sıbyan Mektepleri açılarak bu yaşlardaki 

çocuklar eğitilmiştir. 1915’te “Ana Mektepleri Nizamnamesi”nin yürürlüğe girmesi 

ile ülkemizde anaokulları açılmaya başlanmıştır. 1961’de yürürlüğe giren 222 Sayılı 

İlköğretim ve Eğitim Kanunu’nda okul öncesi eğitim kurumlarının zorunlu 

ilköğretim çağına gelmemiş çocukların eğitildiği ve isteğe bağlı  bir ilköğretim 

kurumu olarak yer almasından sonra, okul öncesi  eğitim ile ilgili çalışmalara hız 

verilmiştir. 1962 yılında “Ana Okulları ve Ana Sınıfları Yönetmeliği” çıkarılmış ve 

1973’te yürürlüğe giren 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’yla da Türk Millî 

Eğitim Sistemi’nin genel yapısı içinde okul öncesi eğitime örgün eğitim sistemi 

içinde yer verilmiştir. 1992 yılında ise 3797 sayılı kanunla Okul Öncesi Eğitim 

Genel Müdürlüğü kurulmuştur. O yıllarda okul öncesi eğitimde okullaşma oranı % 

5 olup 2003 yılına kadar zaman içerisinde % 6’lık bir artışla % 11 olmuştur. 

Devletin, sivil toplum kuruluşları ile üniversitelerin destekleri sayesinde halkımızın 

bilinçlenmesi artmış, böylece son iki yılda Cumhuriyet döneminin en yüksek 

okullaşma oranı sağlanarak % 17’lik orana ulaşılmıştır. Ancak şu an ki hedef 

Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planında öngörülen  % 25’lik orana bir an önce 

ulaşmaktır (İnanlı, 2005).  
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 Avrupa Birliği’ne tam üye olma sürecindeki Türkiye’nin, genç ve dinamik 

nüfusu ile ekonomik bir güç oluşturabilmesi, bireylerini eğiterek bilgi toplumuna 

dönüşümü ile sağlanabilir. Bu, Türkiye’nin önündeki en önemli fırsatlardan 

birisidir. Gençlerimize gerekli olanakların sunulması Devletin görevidir. Ülkelerin 

"bilgi çağına" hazır bulunuşluk durumuna göre yapılan yıllık sıralamada, Amerika 

birinci sırayı almıştır. Amerika’nın ardından İsveç, Danimarka, Norveç, Finlandiya 

ve Yeni Zelanda gelmiştir. Sonuçlar küçük ülkelerin bilgi ve iletişim teknolojilerini 

eğitime entegre etmekte daha başarılı olduklarını göstermektedir. İsveç 1994'te, 

Finlandiya 1995'te, ABD 1996'da, İrlanda ve Kore 1997'de, özel sektörün de 

devrede olduğu Japonya ve Yeni Zelanda 1998'de ulusal temel bilgi ve iletişim 

politikalarına ilişkin planlarını uygulamaya koymuşlardır (Türkiye Bilim Şurası, 

2002).  

 AB ülkelerinde durum böyle iken, gelişmekte olan ülkemizde 

sanayileşmenin paralelinde, yaşam koşulları kadının çalışmasını zorunlu kılmış, bu 

da okul öncesi eğitimin önemini bir kat daha attırmıştır. Yaşamın özellikle ilk üç 

yılında, annenin, çocuğunun eğitimiyle meşgul olması, hiçbir kişi ya da kurumdan 

yardım istememesi kuşkusuz en sağlıklı yoldur. Ancak, yaşam koşulları sebebiyle, 

annenin aileye ekonomik katkıda bulunmak üzere çalıştığı durumlarda, “ bakıcı ” 

dan yararlanma seçeneği birçok eğitimsel yanlışı da beraberinde getirmektedir. 

Çocuk, model olarak kendisine bakan bu kimseyi aldığından, onun konuşmasındaki 

dilbilgisi hatalarını, örf ve âdetini taklit yoluyla kolayca öğrenebilecektir. Daha da 

önemlisi, anneye en çok gereksinim duyduğu bu dönemde anneyle fizik temastan ve 

duygusal etkileşimden uzak büyüyecek, bu da çocuğun kişiliğini ve duygusal 

gelişimini önemli bir biçimde etkileyecektir. Büyükanne yanında bakım, aşırı 

hoşgörü ve şımartma sebebiyle, eğitimsel açıdan tehlikelidir (Yavuzer, 1993, s.155–

156).  

 Çocuğun aile çevresindeki koşulları ne denli iyi olursa olsun, çocuğu temel 

öğrenim olan ilkokula hazırlamak için yaşıtlarıyla birlikte uygun bir ortamda ve 

uzman eğiticilerin gözetiminde daha olumlu sonuçlar vermektedir. Kaldı ki, 

ülkemizin ekonomik ve toplumsal yapısı sonucu, aileler çocuklarının maddi ve 

manevi gereksinimini yeterince karşılayamamakta ve çocukların eğitim ve 

öğreniminde devletin desteğine ihtiyaç duymaktadır (Yavuzer, 1993,s.195–196). 
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 Ülkemizde okul öncesi eğitimin mevcut durumu ise; iller bazında Millî 

Eğitim Müdürlüklerince belirlenen bölgelerden Okul öncesi eğitime 36–72 aylar 

arasındaki çocuklar alınmaktadır. Ücretler Millî Eğitim Müdürlüklerince 

oluşturulan komisyonlarca belirlenmekte ve şehit ailelerine, anne-babası 

olmayanlara ve RAM tarafından özürlü olduğu tespit edilen öğrencilere öncelik 

tanınmaktadır.  Okul öncesi eğitim mecburi değildir. Ancak fiziki imkânı olan 

ilköğretim okullarında açılması teşvik edilmektedir. Ana sınıfları, ilköğretim 

okulları ile aynı mekânları kullanılmaktadır. Anaokulları ise bağımsız mekânlarda 

faaliyet göstermektedir. Öğretmenlerin % 80’i meslek liselerinin çocuk gelişimi 

bölümü mezunu olup, Açık öğretim yoluyla lisans tamamlayan usta öğreticilerden 

oluşmaktadır.  Aynı öğrenciler iki yıl üst üste anasınıflarına devam edebilmektedir 

(17. Millî Eğitim Şurası Kayseri Bölge Raporu, 2006). Okul öncesi eğitimde şu an 

ki mevcut durumda okul, sınıf, öğrenci, öğretmen sayıları aşağıdaki tabloda 

gösterilmiştir.  

 

Tablo 1:  Okul Öncesi Eğitimde Okul-Sınıf, Öğrenci ve Öğretmen Sayısı 
(2003–2004 Öğretim Yılı) 

  

 Eğitim Kurumu 

  

Okul Sınıf Sayısı 

Okul Öncesi Eğitimi Toplamı 13.692 

Anaokulu Ve Anasınıfı Toplamı (Resmi+Özel) 12.212 

Anaokulları Toplamı (Resmi+Özel) 783 

Bağımsız Anaokulları (Resmi) 483 

Bağımsız Anaokulları (Özel) 300 

Türk 297 

Azınlık 3 

Anasınıfları Toplamı (R+Ö) 11.429 

Anasınıfları (Resmi) 11.230 

İlköğretim Gen. Müd. Bağlı Okul Bünyesinde Anasınıfı 10.781 

Ortaöğretim Gen. Müd. Okullar Bünyesinde Bağlı Anasınıfı 33 

Kaynak: www.tmyo.edu.tr/?PG=320 - 88k 
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Bugün itibariyle okul, öğretmen ve öğrenci sayıları toplu olarak Tablo 2’de 

verilmiştir. Bu veriler, Cumhuriyetin ilk yıllarıyla karşılaştırıldığında önemli nicel 

artışların olduğu görülür. Tablo 2’de verilen sayılara göre özellikle ortaöğretim ve 

ilköğretimde okuyan öğrenci sayılarında büyük artışın olduğu ve 19 milyonu bulan 

okul çağı nüfusumuzla yaşadığımız coğrafyada büyük bir güç durumuna geldiğimiz 

dikkati çekmektedir. 

Tablo 2: İlk ve Ortaöğretimde Sayısal Bilgiler 

Eğitim Basamağı  Okul Sayısı Öğrenci Sayısı Öğretmen Sayısı 

Okulöncesi  11.314  320.038 18.921 

İlköğretim  35.168  10.331.619 390.275 

Ortaöğretim  6.134 3.034.959 148.563 

Yaygın Öğretim 7.168 3.038.982 46.247 

Kaynak: Yeniden İmece Dergisi, (2003) 

 
Tablo 3: Cumhuriyetten Bugüne, Okul, Öğrenci ve Öğretmen Sayılarında Artış Oranları 

Okul  Okul  Öğrenci  Öğretmen 

Okulöncesi 7  49  108 

İlköğretim 8 28 32 

Ortaöğretim  140  608 186 

Kaynak: Yeniden İmece Dergisi, (2003)  
 

Okul Öncesi Eğitimin Dünya’daki Gelişimi 
Okul öncesi eğitimin kurumsallaşmasının temelleri özellikle 19. Yüzyıla 

kadar inmektedir. İngiltere'den Owen, Almanya'dan Fröbel ve İtalya'dan Montessori 

gibi düşün insanları bu Erken Çocukluk Pedagojisinin tanınmış teorisyenleri ve bu 

düşüncenin mimarları olarak kabul edilmektedir. Almanyalı eğitimci Wolfgang 

Tietze, Avrupa'da okul öncesi eğitimin öncüsü ve fikrî mimarı olarak Fröbel'i 

göstermektedir. Ayrıca Almanya'da “Kindergarten” (Çocuk Bahçesi) adı verilen 

okul öncesi eğitime, bu kavramın Fröbel tarafından verildiğini ve onun, erken 

çocukluk eğitimine yönelik bu girişiminin 19. yüzyılın son çeyreğinde 

Finlandiya'dan Portekiz'e tüm Avrupa'yı etkilediğini söylemektedir. Fröbel 

tarafından ortaya konan Kindergarten kavramı hemen bütün Avrupa dillerine 

doğrudan çevrilerek kabul edilmiştir. Örneğin Fransızlar “jardin d'enfants”, 
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İtalyanlar “giardano d'infanzia”, Portekizler “jardin de infanzia” şeklinde 

çevirirlerken Ruslar aynı anlama gelen “destkij sad” biçiminde kendi dillerine 

adapte etmişlerdir (Tietze, 1993).   

 Okul öncesi eğitim kurumlarının Avrupa Birliğinin çoğu ülkesinde 

kurumsallaşması, 19. yüzyılın başlarında, Endüstri Devrimi çerçevesinde 

gerçekleşmiştir. Önceleri özel girişimler biçiminde ortaya çıkan bu kurumlar, 

sonradan anneleri fabrikalarda çalışan işçi çocuklarının bakımı ve güvenliğini 

üstlenmişlerdir. Böylece Owen, Fröbel ve Montessori gibi okul öncesi eğitim 

kuramcılarının düşünceleri zamanla kendi ulusal sınırlarını aşmış, okul öncesi 

eğitim farklı ülkelerde farklı biçimlerde ortaya çıkmıştır. Fröbel'in anlayışı ve 

ilkeleri doğrultusunda okul öncesi kurumlar 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren 

tüm Avrupa'ya yayılmıştır. 20. yüzyılın başlarında da İngiltere'den Owen'ın, 

İtalya'dan Maria Montessori'nin düşünceleri okul öncesi eğitimin şekillenmesinde 

etkili olmuştur. Fröbel'in başlattığı akım sonucunda Belçika, Yunanistan, İspanya, 

Lüxemburg ve Hollanda'da okul öncesi eğitim, okul sistemlerine dâhil edilirken 

bazı ülkelerde okul organizasyonlarının dışında düşünülmüştür (Arslan, 2005). 

 İngiltere'de Owen'ın geliştirdiği “Infant Schools”u takiben Samuel 

Wilderspin 1823'te okul öncesi eğitimin amaçları, faydaları ve çalışma şekilleri 

üzerine bir kitap yazmıştır. Wilderspin bu kitabında hayalî sosyalistlerin sosyal 

reformcu fikirlerine yer vermemiştir. Bu kitaptan birkaç yıl sonra 1826'da 

Viyana'da Almanca olarak bir başka kitap yazılmıştır. 1828'de ikinci baskısını 

yapan bu kitapta çocukların erken yaştaki eğitiminin önemi yanında İngiliz küçük 

çocuk okulları ve 1,5-7 yaş arası fakir aile çocuklarının eğitilmesinin önemi 

hakkında düşüncelere yer verilmiştir. Daha sonra Fröbel'in telaffuz ettiği eğitsel ve 

bilimsel temele dayanan erken çocukluk pedagojisi ve Kindergarten düşüncesi, 19. 

yüzyılın son üçte birlik diliminde, Avrupa ötesi bir olay ve olgu olarak 

Finlandiya'dan Portekiz'e tüm Avrupa ülkelerinde yaygınlaşmıştır (Tietze, 1993, 

s.218–219).  

Okul öncesi eğitim konusunda bütün bu gelişmeler süregelirken, bu 

konuda bir takım hukuki düzenlemelerde yapılmıştır. Avrupa Birliği ülkelerinde ilk 

hukukî düzenlemenin hangi yılda yapıldığı aşağıda Tablo 4'te gösterilmiştir: Tablo 

4’te görüldüğü gibi okul öncesi eğitim konusunda ilk hukuki düzenlemeler 
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Fransa’da 1837 yılında, İspanya’da ise 1857 yılında yapılmıştır. İtalya’da ise 1923 

yılında hukuki çalışmalara başlanmıştır. Yine diğer ülkelerde 19. yüzyılın sonları ile 

20. yüzyılın başlarında bu çalışmalara rastlanmaktadır. 

Tablo 4: Yıllar İtibariyle İlk Hukuki Düzenlemeler 

Yıllar Ülkeler 

1810–1820  

1820–1830  

1830–1840 Fransa (1837) 

1840–1850  

1850–1860 İspanya (1857) 

1860–1870  

1870–1880 Luxemburg, Belçika (1880) 

1880–1890  

1890–1900 Yunanistan (1895) 

1900–1910 Portekiz (1930’lara doğru kalktı) 

1910–1920 Danimarka (1919) 

1920–1930 Almanya (1922) İtalya(1923) 

1930–1940  

1940–1950 İngiltere (1944 – 1947) 

1950–1960 Hollanda (1956) 

1960–1970  

1970–1980 Portekiz (1973’de yeni bir yasa yürürlüğe kondu) 

1980–1990  

1990–2000 İrlanda (1991) 

Kaynak: http://www.eurydice.org/Documents/preschool/de/synprde.htm  

 
 Ortaya çıkışları çok eski tarihlere rastlasa da, Avrupa Ülkelerinde okul 

öncesi eğitimin genişlemesi ve yaygınlaşması 1960'lı yıllarda olmuştur. 1960–90 

arasındaki 10'ar yıllık sürelerde Avrupa'da Okul öncesi eğitimdeki gelişmeler ise 

aşağıda Tablo 5' de gösterilmiştir. 
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Tablo 5: AB Ülkelerinde Okul Öncesi Eğitim Gören Çocukların Oranları ve Zorunlu Eğitime 
Başlama Yaşları (1960 – 1970 ve 1980’li Yılların Sonu İtibariyle) 

 

 1960 1970 1970’li Yılların Sonu  

Ülke Oran (Yaş) Oran (Yaş) Oran (Yaş) İlköğretime 
Başlama Yaşı 

Fed. Almanya %29 (3 – 6 yaş) %33 (3 – 6 yaş) %65 (3 – 6 yaş) 6 Yaş 

Doğu Almanya %45 (3 – 6 yaş) %45 (3 – 6 yaş) %95 (3 – 6 yaş) 6 Yaş 

Fransa %43 (2 – 6 yaş) %87 (3 – 6 yaş) 

%65 (2 – 6 yaş) 

%95 (3 – 6 yaş) 6 Yaş 

İtalya %43 (3 – 6 yaş) %58 (3 – 6 yaş) %85 (3 – 6 yaş) 6 Yaş 

Hollanda %78 (4 – 6 yaş) %60 (3 – 6 yaş) 

%90 (4 – 6 yaş) 

%50 – 55 (3 – 5 yaş) 5 Yaş 

6 Yaş 

Belçika %90 (3 – 6 yaş) %95 (3 – 6 yaş) %95 (3 – 6 yaş) 5 Yaş 

Luxemburg   %50 – 60 (3 – 5 yaş)  

İngiltere %11 (2 – 5 yaş) %16 (2 – 5 yaş) %35 – 40 (3 – 5 yaş) 5 Yaş 

İrlanda   %55 (3 – 6 yaş) 6 Yaş 

Danimarka  %20 (3 – 6 yaş) %55 (3 –7 yaş) 7 Yaş 

Yunanistan   %65 – 70 (3 – 5,5 yaş) 5,5 Yaş 

Portekiz  %30 (3 – 6 yaş) %55 (3 – 6 yaş) 6 Yaş 

İspanya  %42 (3 – 6 yaş) %65 – 70 (3 – 5 yaş) 6 Yaş 

Kaynak: http://www.eurydice.org/Documents/preschool/de/synprde.htm  

  
Bazı Avrupa ülkelerinde başlangıç yılı olan 1960' a göre oranların 

katlanarak arttığı gözlenmektedir. Bu ülkeler arasında İtalya ve İspanya dikkat 

çekmektedir. İtalya 1960’lı yıllardan başlayarak büyük gelişme gösterirken, 

İspanya’ ya baktığımızda 1960 yıllarına ait bir veri elde edilememiş ancak sonraki 

yıllarda oranlar katlanarak artmış ve çok büyük gelişme göstermiştir.  Ayrıca 

Belçika ve Fransa'da “ecole maternelle”nin genel eğitim sistemine dâhil 

edilmesinden dolayı 1960'larda en yüksekokullaşma oranı bu ülkelerde 

görülmektedir (Arslan, 2005). Belçika, İspanya, Fransa, İtalya, Lüksemburg, 

Hollanda ve İngiltere okul öncesi eğitimde bulunan çocukların oranı % 90'ların 

üzerindedir. 

 

Tablo 5: AB Ülkelerinde Okul Öncesi Eğitim Gören Çocukların Oranları ve Zorunlu Eğitime 
Başlama Yaşları (1960 – 1970 ve 1980’li Yılların Sonu İtibariyle) 

 

 1960 1970 1970’li Yılların Sonu  

Ülke Oran (Yaş) Oran (Yaş) Oran (Yaş) İlköğretime 
Başlama Yaşı 

Fed. Almanya %29 (3 – 6 yaş) %33 (3 – 6 yaş) %65 (3 – 6 yaş) 6 Yaş 

Doğu Almanya %45 (3 – 6 yaş) %45 (3 – 6 yaş) %95 (3 – 6 yaş) 6 Yaş 

Fransa %43 (2 – 6 yaş) %87 (3 – 6 yaş) 

%65 (2 – 6 yaş) 

%95 (3 – 6 yaş) 6 Yaş 

İtalya %43 (3 – 6 yaş) %58 (3 – 6 yaş) %85 (3 – 6 yaş) 6 Yaş 

Hollanda %78 (4 – 6 yaş) %60 (3 – 6 yaş) 

%90 (4 – 6 yaş) 

%50 – 55 (3 – 5 yaş) 5 Yaş 

6 Yaş 

Belçika %90 (3 – 6 yaş) %95 (3 – 6 yaş) %95 (3 – 6 yaş) 5 Yaş 

Luxemburg   %50 – 60 (3 – 5 yaş)  

İngiltere %11 (2 – 5 yaş) %16 (2 – 5 yaş) %35 – 40 (3 – 5 yaş) 5 Yaş 

İrlanda   %55 (3 – 6 yaş) 6 Yaş 

Danimarka  %20 (3 – 6 yaş) %55 (3 –7 yaş) 7 Yaş 

Yunanistan   %65 – 70 (3 – 5,5 yaş) 5,5 Yaş 

Portekiz  %30 (3 – 6 yaş) %55 (3 – 6 yaş) 6 Yaş 

İspanya  %42 (3 – 6 yaş) %65 – 70 (3 – 5 yaş) 6 Yaş 

Kaynak: http://www.eurydice.org/Documents/preschool/de/synprde.htm  

  
Bazı Avrupa ülkelerinde başlangıç yılı olan 1960' a göre oranların 

katlanarak arttığı gözlenmektedir. Bu ülkeler arasında İtalya ve İspanya dikkat 

çekmektedir. İtalya 1960’lı yıllardan başlayarak büyük gelişme gösterirken, 

İspanya’ ya baktığımızda 1960 yıllarına ait bir veri elde edilememiş ancak sonraki 

yıllarda oranlar katlanarak artmış ve çok büyük gelişme göstermiştir.  Ayrıca 

Belçika ve Fransa'da “ecole maternelle”nin genel eğitim sistemine dâhil 

edilmesinden dolayı 1960'larda en yüksekokullaşma oranı bu ülkelerde 

görülmektedir (Arslan, 2005). Belçika, İspanya, Fransa, İtalya, Lüksemburg, 

Hollanda ve İngiltere okul öncesi eğitimde bulunan çocukların oranı % 90'ların 

üzerindedir. 
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Tablo 6: AB Üyesi ve Adayı Ülkelerde Okula Zorunlu Başlama Yaşı ve Okullaşma Oranı 
(2002) 

 

Ülkeler Zorunlu Eğitime Başlama Yaşı Okullaşma Oranı 

Almanya 6 % 73–94 

Avusturya 6 % 70 

Belçika 6 % 95 

Danimarka 7 % 82  

Finlandiya 7 % 63 

Fransa 6 5 YAŞ %100 3 YAŞ % 20  

İngiltere 5 %53 

İrlanda 6 5 YAŞ %100 3 YAŞ %50 

İspanya 6 % 90–100 

İtalya 6 % 92 

Portekiz 6 % 40 

Yunanistan 6 % 64 

Türkiye 7 %10.1 

  Kaynak:www.tmyo.edu.tr/?PG=320 - 88k 

 

Tablo 6’ da görüldüğü gibi 2002 verilerine Türkiye, okullaşma oranında en 

düşük rakamlara sahiptir. Bunun yanı sıra ispanya’da bu oran % 90–100 arasında, 

İtalya’da ise % 92 seviyelerindedir. Bazı ülkelerde okul öncesi eğitim, çocuğu 

ilkokula hazırlamayı amaçlayarak başarılı bir ilköğretim için gerekli bilgi ve 

becerileri kazandırmaya çalışırken, bazı ülkelerde, çocuğun toplumsallaşmayı 

öğrenmesi, iyi alışkanlıklar kazanabilmesi hedef alınmaktadır. Bazı ülkelerde ise, 

okul öncesi eğitim bir yandan çalışan kadınların çocuklarının bakım problemlerini 

giderirken diğer yandan da ülkenin temel yönetim ve hayat prensiplerini çocuğa 

erkenden öğretmeyi hedef almaktadır. Belçika, Fransa ve İngiltere’de okul öncesi 

kurumlarda çocuğa güvenli ve duygusal destek gördüğü bir ortam sağlanmasına 

çalışılmaktadır. Danimarka’da anaokulunun amacı, çocuklara güvenli ve uyarıcı bir 

ortam hazırlamaktır. Gerçekte bir oyun ortamı niteliği taşıyan ve çocuğun 

kişiliğinin gelişimini ve insanlar arası ilişkilerde başarılı olmanın kurallarını 

öğretmeyi amaçlayan Danimarka anaokulları ilkokula hazırlayan bir eğitim kurumu 
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değildir. Japonya da ise okul öncesi eğitimin amacı; eğitim ve öğretimden çok, 

günlük bakım vermek ve çocuğun psiko-motor ve ruhi gelişimine yardımcı olmak 

şeklinde özetlenebilir (http://www.psikoloji.gen.tr). 

Belçika'da okul öncesi eğitim genel eğitim sisteminin bir parçasıdır ve bu 

eğitimi yerel yönetimler (Gemeinschaftlar) vermekle yükümlüdürler. 2,5–6 yaş 

arası çocuklar için okul öncesi eğitim kurumlarına gitmek ebeveynlerinin isteğine 

bağlı ve parasızdır. Okul öncesi eğitim kurumları genel olarak, organizasyon 

bakımından, ilköğretim kurumlarıyla bağlantılıdırlar ve bu kurumlarla aynı mekâna 

yerleştirilmişlerdir. Yeterli mekân olduğu takdirde okul öncesi dönem öğrencileri 

kendi yaş gruplarına uygun sınıflara yerleştirilmektedirler (Arslan, 2005). 

 Amerika Birleşik Devletleri’nde ise belli bir eğitim sistemi yoktur. Her 

eyalet kendine has bir sistem uygular. Yerel yönetimler çocukların eğitimi 

konusunda tedbir alma yetkisine sahiptir. II. Dünya savaşından bu yana pek çok 

okul yetersiz çevre şartlarında yaşayan çocuklar için “ head start ” programları 

uygulamaya başlamıştır. Bu programlarla sağlanan erken çocukluk eğitimi, ilkokul 

başarısını olumlu bir şekilde etkilemiştir (http://www.psikoloji.gen.tr). 

Okul Öncesi Eğitimin Swot Analizi 

 Çocuğun oyun gereksinimini en iyi karşılayan toplumsal kurum, 

“anaokulları” dır. 3–6 yaş çocuklarının eğitimini gerçekleştiren anaokulunu, 

annenin yokluğunu giderecek bir kurum olarak değil de, annenin tek başına 

çocuğun üzerindeki ilk yıllardaki rolüne katkıda bulunan ve bu rolü yaygınlaştıran 

bir kurum olarak değerlendirmek gerekir. Okul öncesi eğitim alanında Türkiye 

kendi potansiyelini iyi değerlendirmeli ve eksikliklerini gidererek fırsatlardan 

maksimum seviyede yararlanması gerekmektedir. Okul öncesi eğitimin artıları ve 

eksilerini SWOT tekniği ile en iyi şekilde görülebilir. 
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Tablo 7: Okul Öncesi Eğitim İçin SWOT Analiz Tablosu 

Avantajlar  Zayıflıklar 

 Anaokulu çocuğa, kendi hakkını 
korumayı, paylaşmayı ve başkalarının 
özgürlüğünü zedelememeyi öğretir. 

 Anaokulu çocukların sözel faaliyetlerine 
önem verir ve onlara hareket imkânı 
sağlar. 

 Çocuk, en iyi ve örgütlü oyun ortamını 
anaokulunda bulur. 

 Anaokulu aynı zamanda kuralları en etkili 
bir biçimde öğretebilen bir kurumdur. 

 Çocuk yaşıtlarıyla ilişkiye girerek birlikte 
yaşamayı, yemek yemeyi, uyumayı ve 
oynamayı öğrenir. 

 Bedensel, sosyal, zihinsel, duygusal 
gelişimlerini sağlamada okul öncesi 
eğitim kurumlarının önemli katkısı vardır. 

 Okul öncesi kurum, öğretmenin denetim 
ve uyarıları ile çocuklara okuldaki eşyaları 
ve oyuncakları ortaklaşa kullanmayı 
birbirlerinin sırasını ve hakkini gözetmeyi 
öğretir. 

1.   Bu tür kurumların yalnızca ticari 
amaçla açılmaları, çocukların 
gelişimlerini olumsuz açıdan etkiler. 

 Öğretmenin yeterli seviyede olmaması 
çocuk için yanlış bir model oluşturur. 

 Çoğunlukla koruyucu ve aşırı hoşgörülü 
(gevşek ) aile ortamlarından gelen 
çocuğun okul çevresinde kaygısı artar 
ve disiplinli okul ortamından yaklaşım 
iyi olmaz ise uzaklaşabilir. 

  Türkiye genelindeki erken çocukluk                 
eğitim kurumlarının çoğu büyük illerde 
ve ülkenin batısında yer aldığından 
hedef kitleye ulaşılamamaktadır 

 Erken çocukluk gelişimi programlarına 
genelde sadece ilköğrenime hazırlık 
açısından bakılması ve tüm sistemin 
buna göre planlanması.  

 Standart eksikliği ve denetim 
yetersizliği.  

 Merkezi bir müfredatın, ülkenin farklı 
yerlerde, farklı koşullardaki 
çocuklarının ihtiyaçlarını tümüyle 
karşılayamaması.  

 Var olan öğretmen sayısının 
yetersizliği. 

 Erken çocukluk eğitimi ile ilgili sağlıklı 
istatistiklerin bulunmaması 

Tehditler 2.  Fırsatlar 

 Anaokulunda yanlış arkadaşlıklar çocuğu 
olumsuz etkileyebilir. 

 Çocuğun kendi istekleri ile başkalarının 
istekleri çatıştığında çocuk saldırgan 
olabilir. 

 Bilinçsiz öğretmenlerden dolayı çocuklara 
yanlış eğitim verilebilir. 

 Ailelerinin ekonomik düzeyi aynı olmayan 
çocuklar arasında çatışmalar yaşanabilir. 

 Öğretmen eğitimde kaynaştırma tekniğini 
iyi kullanamazsa çocuğun kişiliğinde 
zedelenmeler olur. 

 Anne ve baba çocuğa okul bilincini, okul 
sevgisini aşılamalıdır. Aksi takdirde evde 
istenmediği ve sevilmediği duygusuyla 
kendisini yalnız hissedebilir. Bunun 
sonucunda güvensizlik oluşur. 
Güvensizlik duygusu ise bireyin mutlu 
olmasına engel olan en önemli faktördür. 

3.   İnsanın temelinde var olan sevilme 
duygusu ve bunun ispatı olan ilgi daha 
da pekişir.  

 Öğrenim yaşamında daha fazla uyum ve 
başarı sağlar. 

 Çocuklar yaşama eşit bir başlangıç 
yaparlar. 

 Daha uzun süreli öğrenim gerçekleşir. 
 Daha genç yaşta çalışma hayatına giriş 

olur. 
 Daha iyi aile içi ve çocuklar arası 

iletişim gelişir 
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İtalya ve Türkiye Karşılaştırması 
İtalya’da 1827’lerde ilk çocuk bakım merkezinin kurulmasıyla başlayan 

eğitim çalışmaları, çıkarılan ve düzenlenen yasalarla tüm çocukların eğitilmeleri 

gerektiği vurgulanarak devam etmiştir. Zorunlu eğitim yaşı 6’dır. 6 ay -3 yaş arası 

çocuklar çocuk bakım merkezlerine, 3–6 yaş arası çocuklar ise anaokullarına 

verilmektedir. Agazzi, Montessori ve Reggio Emilio okulları açılmış, İtalyan 

kültürünü yansıtan, sanat ve estetik konuları ile çevreye önem veren Reggio Emilio 

okulları daha çok yaygınlaşmıştır. Oyuncak kütüphaneleri de hızlı bir gelişim 

göstererek yaygınlaşmıştır. Öğretmenler üniversite mezunu olmak zorundadırlar. 

Devlet okullarında çalışanların iki yılda bir sınavdan geçmeleri gerekmektedir. 3–6 

yaş arası okullaşma oranı % 92’dir. 

 İtalya'da üç yaşın altındaki çocuklara bakan kreşlerden yerel makamlar 

sorumludur. Özel ve devlet anaokulları 3–5 yaş arası çocuklara bakmaktadırlar. 

Tüm okul öncesi kurumlar Eğitim Bakanlığının kontrolü altındadır. Bu kurumların 

giderlerini karşılayan sorumlular ise çoğunlukla yerel yönetimlerdir. Anaokullarına 

devam etmek isteğe bağlıdır ve devlet okullarında ücretsizdir. 1991–1992 eğitim-

öğretim yılı itibariyle ortalama olarak üç yaşın üzerindeki tüm çocukların % 91,4’ü 

anaokulu kurumlarına devam etmişlerdir.  Okul öncesi eğitimin amacı; çocukların 

kişisel gelişimlerini desteklemek ve okul hayatına hazırlamaktır. Bunun yanında, 

aileyi tamamlayan rolüyle, okul öncesi eğitimden çocuğun sosyalleşme sürecindeki 

değişik sorunları gidermesi beklenmektedir (Türkoğlu, 2005). 3 yaşını aşmamış 

çocuklar için gündüz bakımevleri mevcuttur. 3 yaşından itibaren çocuklar okul 

sisteminin ilk aşaması olan anaokullarına gidebilirler. İçinde bulunulan eğitim-

öğretim yılının 30 Nisan tarihine kadar 3 yaşını dolduran çocuklar Scuole 

dell’Infanzia’ya kayıt yaptırabilirler. 53/2003 sayı ve tarihli Reform Yasası’na göre, 

28 Şubat 2005 tarihine kadar 3 yaşını dolduran çocukları da bu okullara kayıt 

ettirmek mümkündür. Scuole dell’Infanzia’nın verdiği haftalık hizmet süresi en az 

25 saat ile en çok 48-49 saat arasında değişmektedir. 2004–2005 eğitim-öğretim 

yılından başlamak suretiyle reform, Eğitim faaliyetleriyle ilgili bireyselleştirilmiş 

planlar için yol gösterici ulusal ilkeler (Indicazioni Nazionali per i Piani 

personalizzati delle attività educative) isimli bir dizi ilke getirmektedir; bu ilkeler 

her okulun sağlamak durumunda olduğu performansın tanımını da yapmaktadır. 
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Ancak, söz konusu ilkelerin getirdiği özel öğrenim hedefleri, zorlayıcı bir nitelik 

taşımamaktadır  

Tablo 8: İtalya Eğitim Sistemi Basamakları 

Primo ciclo dell’istruzione (Eğitimin İlk Aşaması) 3–6 yaşlar 

Scuola primaria (İlkokul) 6–11 yaşlar 

Scuola secondaria di I grado (Orta Öğretim Birinci Devre 
okulu) 

11–14 yaşlar 

Kaynak: www.megep.meb.gov.tr 

 

 İtalya’da okul öncesi eğitimde çeşitli yaklaşımlar uygulanmaktadır. Bu 

yaklaşımların İtalya’da nasıl uygulandığı ve çocuk yetiştirme konusunda bu 

projelerin amaçları şu şekilde belirlenmiştir. 

Reggio Emilia Yaklaşımı 

1970 yıllarında İtalya’da hükümet belediyelere okul öncesi eğitiminin 

yaygınlaştırılması amacı ile kreş ve anaokulları açma ve yürütme talimatını 

vermiştir. Bu yetkiye dayanarak belediye çeşitli üniversitelerden bilim adamları ile 

iş birliği yaparak Reggio Emilia adında bir okul öncesi eğitim projesi 

başlatmıştır.  Reggio Emilia projesi mevcut  okul öncesi kurumlarında reform 

yapmayı ve bu kurumları güncelleştirmeyi, ayrıca yeni anlayışa göre birçok okul 

öncesi eğitim kurumu açmayı ve orijinal eğitim metotlarını bu kurumlarda 

uygulamayı hedeflemiştir. Proje ekibi 1 başkan, başkan yardımcıları ve beş 

asistandan oluşmaktadır. Ayrıca birçok üniversiteden fizik, sanat tarihi, psikoloji ve 

pedagoji gibi alanlarda uzman bilim adamları da danışman olarak görev 

yapmaktadır. Bir asistan rehberliğinde birden fazla anaokulundan sorumlu ekipler 

bulunmaktadır. Ekiplerde asistanla birlikte, özel eğitimci ve doktor bulunmaktadır. 

Öğretmenlerin hizmet içi eğitimi ve aileler ile iş birliğinin sağlanması da uzman 

eğitimcinin görevleri arasında yer almaktadır.  

Reggio Emilia projesinin çocuk yetiştirmedeki amacı şu şekilde 

belirlenmiştir: Büyüme sürecinde çocuk, gelişimini engelleyen bir “duvar”la karşı 

karşıyadır. Basmakalıp, eski ve katı kurallar, güncelliğini yitirmiş kavramlar, 

yetişkinlerce benimsenmiş ancak anlaşılması, kavranması zor ve geçerliliğini 

kaybetmiş davranış ve tutumlar, geleneksel eğitim metotları bu “duvar”ı 

oluşturmaktadır. Gelişim sürecinde çocuk önce yaşayan toplumdaki yeni kültürel 
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değerler ve rolleri öğrenmesi için desteklenmelidir. Daha sonra çocuk, gelişimini 

engelleyen ve eski değer yargılarından oluşan “duvar”la karşılaştığında bu “duvar”ı 

kendi kendine aşmayı başarmalıdır. 

Çocuk eğitimindeki amaç çocuğun kendi kendine yeterli hâle gelmesi ve 

karşılaştığı engellerle başa çıkmasıdır. Bu amaca ulaşmak için şu koşullar yerine 

getirilmelidir. 

1. Çocuğun gelişiminde birçok probleme sebep olan mevcut pedagojik, 

toplumsal ve kültürel politikanın çocuk üzerindeki örseleyici etkisi 

engellenmelidir. 

2. Gözlem, işitme, bellek, imge, sebep bulma, kavramsallaştırma ve daha 

birçok zihinsel süreç yardımı ile çocukların kendi fiziksel ve sosyal 

çevrelerinin etkilerine ve yetişkinlerin baskılarına karşı koyabilecek 

şekilde kapasitelerini kullanmalarını sağlamak gerekir. 

3. Çocuklara kendini ifade etme, dünyayı değerlendirme özgürlüğü 

tanınmalı ve özerklik teşvik edilmelidir. 

4. Çocukların özgürlük, merak ve imgelerini teşvik etmek için öğrenme 

ve bilgi edinme sürecinde onlara fırsatlar sağlanmalıdır. 

5. Bilgi edinme ve yorumlamak için imgenin gelişmesi gerekir. 

Yaratıcılık ve zihinsel etkinliklerin birlikte gelişmesi ve bütünleşmesi 

için bütün sanat dalları kadar bilim de temel olarak alınmalıdır. 

6. Derinlemesine düşünme, yorum yapma, nesneler ve olaylar hakkında 

özümsemeler yapabilmesi amacıyla, çocuğun hem potansiyelini hem 

kapasitesini kullanması için onun aktif olmasını sağlamak gerekir. 

Özetlemek gerekirse, çocuğun gelişimini ve yaratıcılığını engelleyen 

kalıplaşmış, katı, geçerliliğini yitirmiş değer yargıları ve geleneksel eğitim 

metotlarına karşı koyması için aktif, bağımsız, yaratıcı, gözlemci ve zihinsel 

potansiyelini kullanabilen bireyler olarak yetiştirilmesi gerekir. Projede çocuğun 

gelişimine genetik, yapıcı ve çevrebilimle ilgili bir yaklaşımla bakılmaktadır. Bu 

özgür ortam içerisinde çocuklar yalnız başlarına, akranları ile ve yetişkinlerle 

birlikte yaşadığı deneyimler sayesinde anlama, öğrenme ve bilmenin zevkini 

tadacaklardır. Bu yaşantılar yolu ile yetişkinler de çocuklarla birlikte oynamanın, 
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konuşmanın, düşünmenin ve bilinmeyenleri birlikte keşfetmenin zevkini 

yaşayacaklardır. 

Reggio Emilia’da her okulda sınıf içinde bir mini atölye vardır, bir de 

büyük atölye bulunmaktadır. Atölyeler çok çeşitli materyal ve kaynakla doludur. 

Atölyelerde bu araçlar sadece raflarda sergilenmez, belirli projeler için çalışmalar 

yapılır (www.cocukgelisim.com). 

              Montessori Yaklaşımı 

Montessori’ye göre çocuklar doğanın düzeni, uyumu ve güzelliğini 

anlamalı ve bundan mutluluk duymalıdır. Doğanın kanunları, bilimin ve sanat 

dallarının temelini oluşturur. Bu nedenle doğa kanunlarını anlamak bilimin 

temelidir. Montessori yaklaşımında çocuklara araştırma, deneme, hata yapma ve 

hatalarını kendi  kendilerine düzeltmeleri için fırsatlar tanınmalıdır. Montessori 

materyalleri, çocuklara hatalarını kendi kendilerine bulma olanağı tanır. Öğretmen 

çocuğun hatasını söylemez.  Eğer çocuk materyallerden hatasını göremiyorsa, bu 

çocuğun yeterince gelişmediğini gösterir. Zamanı geldiğinde çocuk hatasını görerek 

düzeltir (Temel, 2005). 

Montessori yaklaşımında ortamın düzenlenmesi büyük önem taşımaktadır. 

Montessori yöntemi çocukların fiziksel serbestliğinin, onlara tanınacak yaşamsal 

araçlarla sağlanabileceğini ileri sürer (www.montessori.com). Montessori 

çevresinde gerçeklik ve doğallık büyük önem taşır. Sınıftaki araçlar çocuğun 

gerçekle yüz yüze gelmesini kolaylaştırmak amacıyla gerçek yaşamda kullanılan 

araçlardır. Bir şey içmek için gerçek cam bardaklar, ütü yapmak için gerçek 

ısınabilen ütü, sebzeleri kesmek için gerçek keskin bıçak kullanılır  

Montessori sınıflarında, çocukların sınıf içerisinde istedikleri gibi 

dolaşmalarına izin verildiği gibi okuldan açık alana çıkmalarına da izin 

verilmektedir. Hareketlerdeki bu özgürlük nedeniyle Montessori geleneksel 

okullardaki gibi, çalışma, dinlenme ya da oyun zamanlarına bölünmemiştir. Bu 

çocuğun materyalleri kullanarak bir etkinliği tamamlamasını sağlamaktadır. Çocuk 

seçtiği için gerekli bütün materyal parçalarını bulur, etkinliği kimse tarafından 

bölünmeden çalışabilir ve materyalleri tekrar yerine koyabilir. Böylece çocuk 

sınıfta düzenin bir parçası olur (Temel, 2005). 
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Montessori sınıflarında çocuğun etrafındaki eşyalar onun vücut yapısına ve 

gücüne uygun olmalıdır, etrafta hareket ettirebileceği hafif eşyalar, elini uzatıp 

yetişebileceği, kolaylıkla kullanabileceği kilitler, kolay açılıp kapanabilen 

çekmeceler ve kapılar, duvarda kolay yetişebileceği kıyafet askıları, parmakları ile 

kavrayabileceği fırçalar, eline sığacak sabunlar, kısa-düz saplı süpürgeler, kendi 

başına giyinip çıkarabileceği giysiler bulunmalıdır. Bunlar çocuğun zamanla 

kendini geliştirmesini, sosyal kuralları kazanmasını sağlayacaktır 

(www.montessori.com). 

Montessori programları çocukların bireysel gelişimlerini ve iç disiplin 

geliştirmelerini; saygı atmosferinde huzurlu bir ortamda desteklemeyi amaçlar. 

Öğretmenler, ortamı çocukların aktif araştırma yapabilecekleri ve yetişkinlerle 

iletişim kurabilecekleri, serbestçe hareket edebilecekleri şekilde düzenler. 

Çocuklardan istenilen bilgi, beceri ve deneyimleri kazandıracağına inandıkları 

materyalleri, öğretmen rehberliğinde seçmesi istenir. Çocuklar kendi amaçları için 

materyalleri düzenleyebilmektedir. Çocukların bilgi ve becerilerinin yanında 

duyuşsal hedeflerin (Örneğin; benlik saygısını geliştirecek hedeflerin) 

gerçekleşmesine özen verilmektedir (Temel, 2005). 

Açık Eğitim Yaklaşımı 

 Açık eğitim yaklaşımında tek bir felsefe ya da evrensel olarak onaylanmış 

varsayımlar bulunmamaktadır. Okul öncesi çağdaki çocuklara düzenlenmiş 

yaşantılar sunmayı hedefleyen bir okul yerleşimi olmayıp belli zamanlarda 

toplanma esasına dayanan alternatif bir sistemdir. Açık eğitim gerçek dünyaya ve 

topluma açılmaktadır. Çocuklar belirli etkinlikleri gerçekleştirmek için oyun 

alanlarına ve diğer açık alanlara gidebilirler. Örneğin kuşları gözlemek ya da kuşları 

gözleyen insanlarla konuşmak için. Aynı şekilde toplumu oluşturan bireyler 

çocuklarla ilgili beceri ve deneyimlerini paylaşmak için okula gelebilirler. Açık 

eğitim okul duvarlarını yıkmakta ve öğrenme dünyasını gerçekte bütün dünya 

olarak düşünmektedir. Sınıfın dört duvarını eğitim yeri olarak kabul etmemektedir. 

“Tüm dünya bir sınıftır” görüşü benimsenmektedir.  

 Açık eğitim okul öncesi ve ilkokul seviyelerini kapsamakla birlikte diğer 

düzeylerde de başarılı olarak  uygulanmaktadır. Açık eğitim, izin verici olma ve 

müdahale etmeme ilkesi olan bir modeldir. Müdahale etmeme geleneği, kendi 

Türkiye’nin Okulöncesi Eğitimdeki Gelişim Potansiyeli...



236

 
 

 
 

kendilerine öğrenen çocuklara çok önemli seçenekler sunmaktadır. Oysa geleneksel 

eğitimde bütün önemli seçeneklere öğretmen ya da program karar verir (Temel, 

2005). 

 Açık eğitimde çevre değişik şekilde düzenlendiği gibi kişilerin değişik 

biçimde kullanmasına da elverişlidir. Bu özellikleri taşıması için açık eğitimcinin 

çevreyi önceden planlaması ve hazırlaması gereklidir. Açık sınıfta çevre; hem 

çocuğun çevreyi hem de çevrenin  çocuğu etkileyebileceği biçimde karşılıklı tepki 

vermeye uygun şekilde düzenlenmelidir. Açık eğitimde, çocuğun anaokulundaki 

günü, bahçede serbest oyunla başlar. Daha sonra, öğretmenle sabah görüşmesine 

sıra gelir. Bu görüşme sabah ve gün ortasında tüm çocukların bir araya gelmesiyle 

olur. Bu toplantının amacı eğitim değildir. Süresi 10–20 dakika olur. Sabah 

toplantısının ardından çocuklar kendi seçimlerine uygun serbest aktivitelerde 

bulunur. Sabahın büyük bir bölümünü serbest aktivite oluşturur. Aktivite sırasında 

öğretmen, çocuk grupları arasında dolaşır, onlarla konuşur ve onları dinler (Temel, 

2005). 

 İspanya ve Türkiye Karşılaştırması 

Eğitim yönetiminde yetki, merkezi yönetimle yerel bölgeler arasında 

paylaşılmıştır. Eğitim sisteminin ortak yapısının ve ilkelerinin korunması için bazı 

alanlarda genel yetki devlete aittir. Aynı temel yapının korunması şartıyla eğitim 

alanında tüm özerk bölgelerin kendi özerklik sınırları içinde üstlendikleri yetki ve 

sorumluluklar vardır. Ayrıca tam özerk olmayan bölgelerde, eğitimde genel yetki ve 

sorumluluk Eğitim ve Bilim Bakanlığına aittir (Eurydice-Spain, 2005). 

İspanya'da 1990 yılında çıkartılan Eğitim Sistemini Yeniden Düzenleme 

Yasası ile zorunlu eğitim süresi 10 yıla çıkarılmış ve orta öğretim basamağında 

eğitim programları öğrencilerin kendi yetenek, ilgi ve eğilimleri yönünde öğrenim 

görmelerini sağlayacak ve onları hem yükseköğretime hem de meslekî eğitime 

hazırlayacak şekilde yeniden düzenlenmiştir (Eurydice-Spain, 2005). 
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Tablo 9: İspanya ve Türkiye’nin Eğitim Sistemi Basamaklarının Karşılaştırılması 

Kaynak: MEB (1995) 

Ayrıca okulların eğitim programları, coğrafî bölgelerin özelliklerine 

uyarlanabilecek esnekliğe de yer verilerek Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından 

hazırlanır. İspanya’da zorunlu okula başlama yaşı 6’dır. 4–5 yaşları için okullaşma 

oranı % 90, 5 yaş için % 100, 3 yaş için ise yaklaşık % 55’dir. Öğretmenler 

üniversite mezunu olmak zorundadır (Haktanır, 2005). 

Devam edilmesi isteğe bağlı olan okul öncesi eğitim ( Educación infantil ) 

İspanyol eğitim sisteminin bir parçasıdır ve iki basamakta sınıflandırılır: I. 

Basamak: 0 – 3 yaş arası çocuklar için; II. Basamak ise 3–6 yaş arası çocuklar 

içindir. Devlet kurumlarına devam etmek ücretsizdir. Hükümet 3–6 yaş arası 

çocuklar için okul öncesi ücretsiz kurumların arzını geliştirmeye çaba 

göstermektedir. Okul öncesi eğitimin amacı, öncelikle çocuğun dengeli kişilik 

gelişimini teşvik etmektir (Türkoğlu, 2005).  

 İki aşamada gerçekleştirilen eğitimde 1. basamak 2–3 yaş için çocuk 

bahçesi, 2. basamak ise 4–5 yaş için anaokulu olarak geçmektedir 

(www.anasinifi.com) . İspanya'da ilköğretimin amacı, tüm çocuklara genel kültür, 

okuma, yazma, sözlü ifade yeteneği, aritmetik bilgisi ve bağımsız olma duygusu 

kazanma fırsatını vermektir. İspanya’da okul öncesi eğitim sistemi 3–6 yaş arasıdır 

(Ünal ve Çolak, 2005). 

Sonuç ve Değerlendirme 

Bu çalışmada, okul öncesi eğitimi, Türkiye ve dünyadaki gelişimine 

yönelik bir literatür incelemesi yaklaşımıyla ele alınmış ve okul öncesi alanındaki 

gelişmeler farklı ülkeler ile karşılaştırılarak incelenmiştir. Yapılan literatür 

araştırması, okul öncesi eğitimde karşılaşılan en önemli sorunun halk bilincinin 

istenen düzeyde olmaması ve yeterli devlet desteğinin bulunmamasıdır. Bu ise okul 

öncesi eğitimin yaygınlaşmasını etkileyen en önemli nedenlerden birisidir.  

 İspanya Türkiye 

Okul Öncesi Eğitim 3–6 yaş 3–7 yaş 

İlköğretim 6–12 yaş 7–15 yaş 

Orta öğretimin I. Kademesi 12–12 yaş 15–18 yaş 

Orta öğretimin II. Kademesi 16–18 yaş  
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Günümüzde Avrupa Birliği ülkelerinin çoğunda, okul öncesi eğitimde, 

okullaşma oranları bazı yaş gruplarında % 100'lere ulaşmıştır. Buna rağmen okul 

öncesi yaş tanımı ve bu öğrenim kademesi gibi konularda Avrupa Birliği ülkeleri 

arasında farklılıklar bulunmaktadır. Okul öncesi eğitimde çok iyi yerlerde olan 

İspanya ve İtalya Avrupa’ya örnek düzeyindeki ülkeler arasındadır. 

 UNICEF’in 2004 yılı Dünya Çocuklarının Durumu Raporu’na göre okul 

öncesinde eğitim almak kız çocuklara erkeklerden görece daha fazla yararlı 

olmaktadır. Ayrıca unutmamak gerekir ki, okul öncesi eğitim, aile içi ilişkilerin ve 

ardından da toplumsal cinsiyet kalıplarının sorgulanabileceği ilk noktadır.  

 Yapılan araştırmalar, ev dışı uygun bir bakımın çocuğun okula 

hazırlanması açısından özellikle önemli olabileceğini göstermektedir. 

Çocuklarımızın erken yaşlarda doğru eğitimi alabilmeleri için yapmamız gereken, 

sivil bir birey, özel sektör veya kamuda çalışan bir yurttaş olarak elimizden gelenin 

en iyisini yapmak üzere harekete geçmektir. 

 Sonuç olarak, bilinçli anne ve baba daha da önemlisi bilinçli bir öğretmen 

olmadığı takdirde anaokulu bir tehdit olarak karşımıza çıkar. Bilinçli bir öğretmen 

velileri de eğiterek, daha sağlıklı nesiler yetiştirilebilir. 
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ABSTRACT 

 

This paper uses the global vector autoregressive (global VAR) model to analyze 

the foreign direct investment linkages between South Africa and the BRIC (Brazil, Russia, 

India, and China) countries over the period 1995Q1-2009Q4. It specifically evaluates the 

impact of output and outward FDI shock from the BRIC countries on South African inward 

and outward FDI. The results shows that the notable performances of the BRIC economies 

are not transmitted to the South African economy by FDI flows, but transmitted through 

the exchange rates from some countries and trade from the others. 
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Güney Afrika’da Doğrudan Yabancı Yatırım Şoklarının 
Etkileri: Küresel VAR Yaklaşımı 

 

 

 

 
ÖZET 

 
Bu çalışma küresel vektör otoregresif modeli kullanarak Güney Afrika ile BRIC 

(Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin) ülkeleri arasında 1995-2009 dönemlerinde 

gerçekleşen doğrudan yabancı yatırım ilişkilerini incelemeye çalışmaktadır. Çalışma 

özellikle BRIC ülkelerinden gelen ekonomik (çıktı) ve doğrudan yabancı yatırım 

şoklarının Güney Afrika ekonomisi üzerine etkilerini incelemektedir. Çalışmada yapılan 

analiz sonuçlarına göre, BRIC ülkelerinin ekonomik performansları Güney Afrika 

ekonomisi üzerine etkileri doğrudan yabancı yatırımlar tarafından aktarılmadığı 

gözlemlenmiştir. Ancak, bazı BRIC ülkelerinin ekonomik performansı ticaret yoluyla ve 

bazılarının da döviz kurları üzerinden Güney Afrika ekonomisine aktarıldığı tespit 

edilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: BRICS, Küresel VAR, Doğruda Yabancı Yatırımlar  
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Introduction 
Foreign direct investment (FDI) is an important and one of the main 

economic forces that currently drives the integration of developing countries with 

the world economy. Its role is important in the globalization process and in 

stimulating economic growth in host countries, especially developing ones (Barro 

and Sala-i-Martin, 1995; Hermes and Lensink, 2003, and Ndikumana and Verick, 

2008). Economic theory has identified a number of channels, such as transferring 

technology (Dimelis, 2005), productivity gains, and know-how in host countries 

(Girma, 2005), through which FDI inflows may be beneficial to the host 

economy. One of the important feature of financial globalization is increased 

international linkages engendered by FDI flows, which raise significant 

challenges for policymakers and scholars. Hence, countries should have a better 

understanding of FDI flows so that they can create avenues to attract it.  

This paper aims to explore the FDI linkages between South Africa and 

the BRIC (Brazil, Russia, India, and China) countries using a global vector 

autoregressive (global VAR) model. Especially, the impact of real output and 

outward FDI shocks coming from the BRIC countries on SA FDI inflows, FDI 

outflows and real output over the period 1995Q1-2009Q4. Firstly, the direct 

linkages between inward and outward FDI among SA and the BRICs is analyzed 

via outward FDI shocks. Secondly, as the indirect approaches assume the 

association between the inward FDI and growth contributes to economic growth, 

which in turn, contributes to outward FDI, the relationship between outward FDI 

and growth is also analyzed via output shocks. To the best of my knowledge, this 

paper is the first application of the global VAR model to study the FDI linkages 

between SA and the BRIC countries. 

The rest of the paper is organized as follows. Section 2 describes the 

recent FDI trends in SA and with each of the BRIC countries. Section 3 outlines 

the main features of the global VAR model and discusses its estimation. Section 

4 outlines the specification and estimation of the model, the sources of data used 

and their transformation. This is followed by the analyzing the empirical results, 

while Section 6 concludes the paper. 
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South African FDI Linkages with the BRICs 
The BRICS2 countries have increasingly been integrated to the global 

economy through inward FDI. China ranked the 1st, India the 2nd, Russia the 3rd, 

Brazil 5th are among the top five recipient countries in the world, an indication of 

a confidence in these economies. SA ranked the 23rd FDI recipient country in the 

world showing that it is behind of the other BRICS countries attracting FDI 

(UNCDAT, 2007). 

South African economy, the largest economy in the African continent, 

received the lowest inward FDI, while it was the second largest investor among 

the BRICS countries between 1980 and 1993. This low inward FDI is attributed 

to the SA’s economic policies, such as comprehensive intervention in the 

economy during the apartheid era, economic distortions and political unrests in 

the 1980s, trade sanctions and investment boycotts through to the 1980s and early 

1990s, which had negative influence on foreign investor (Clark and Borgran, 

2003).  

SA has undertaken important economic reforms in order to attract more 

FDI following the re-integration with the global economy since 1994. 

Accordingly, there was large increase of FDI inflows to SA, which increased from 

US$ 818 million in 1996 to US$ 3.8 billion in 1997. However, the aggregate FDI 

inflows to SA (US$ 9.2 billion over the period 1994-2000) have remained at low 

levels compared to other BRICS countries (UNCTAD, 2011). Aggregate FDI 

outflows from SA also increased to US$ 10.7 billion over the period 1994-2000, 

only outperformed by China whose FDI outflow stood at US$ 14 billion 

(UNCTAD, 2011).It can be noticed that, FDI inflows to SA had been volatile 

historically and were heavily influenced by single large deals, rather than 

greenfield investments, which tend to involve smaller values.  

In terms of sectoral distribution, FDI into SA has been relatively 

diversified. Table 1 shows that tertiary sector is the main recipient of FDI, 

followed by secondary and primary sectors respectively. Financial 

intermediation, insurance, real-estate and business services and community, 

social and personal services are the major recipient of foreign investment. Both 

                                                           
2 In 2011, South Africa officially became a member of the BRIC group. 
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industries have 23% share, followed by transport, storage and communication 

with 17%, manufacturing with 13%, mining and quarrying with 8%, electricity, 

gas and water with 7%, and wholesale and retail trade, catering and 

accommodation with 5%. Agriculture, forestry and fishing (3%) and construction 

(1%) has have attached very little FDI over the same period.  

 

Table 1: SA’s FDI by Sector, 2002-2010 (Rand in millions, else indicated) 

Sector/Industry 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Primary 332 329 334 346 363 377 404 
  Agriculture, forestry and fishing 107 106 107 107 109 109 108 
  Mining and quarrying 225 222 227 239 254 268 297 
Secondary 382 389 400 412 425 421 411 
Tertiary 2,120 2,192 2,274 2,365 2,488 2,625 2,723 
  Electricity, gas and water 172 175 181 190 210 251 278 
  Construction 18 20 22 24 27 31 35 
  Trade 145 151 159 167 176 184 184 
  Finance 642 668 697 720 745 764 785 

Total 2,834 2,910 3,008 3,122 3,276 3,423 3,538 
 Source: South African Reserve Bank, Quarterly Bulletin, various issues. 

 

In terms of regional sources of FDI, European Union (EU) is the largest 

source of FDI flows to SA, flowed by North and South America, Asia, Africa, 

and Australia (SARB, 2011). Total inward FDI from EU was 67%, while 7.8% 

and 7.7% from Asia and America respectively. Only 0.5% and 0.1% of total 

inward FDI were from Africa and Australia, respectively (SARB, 2011). FDI 

from UK alone was US$ 63.1 billion in 2009, which accounted for 53.8% of total 

FDI inflows. Netherlands is also a key investor in SA with 10.5% of total FDI, 

followed by Germany with 6.7%, the US with 6.4%, and China with 3.9%. FDI 

into SA from Russia, India, and Brazil accounts for only 0.6%, 0.2% and 0.02%, 

respectively, of total inflows. It is notable that China is the largest investor in SA 

among the BRICS, which occupies the fifth position of SA’s biggest FDI sources 

in 2009.  

In terms of regional destination of SA’s outward FDI, EU is also the 

largest recipient of SA’s FDI, flowed by Asia, Africa, America, and Australia 

(SARB, 2011). The EU received 41.6% of total outward FDI from SA. It was 
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followed by Asia with 24% and 21.6% respectively. America and Australia 

received 8.6% and 4.1% outward FDI (SARB, 2011). The main individual 

countries recipients of SA outward FDI are China, the UK, Luxemburg, 

Mauritius, and the US. In 2009, China was the leading recipient of FDI outflows 

from SA, which accounted for 19%. India, Brazil, and Russia received very little 

FDI from SA (see Table 2). 

Table 2: SA’s FDI by Country, end-2009 (US$ in millions, else indicated) 

Rank 
FDI inflows from: 

Rank 
FDI outflows to: 

Country US$ Percent Country US$ Percent 
 Total 117,434 100.00  Total 72,583 100.00 
1 UK 63,199 53.82 1 China 13,744 18.94 
2 Netherlands 12,387 10.55 2 UK 9,052 12.47 
3 Germany 7,872 6.70 3 Luxembourg 9,009 12.41 
4 US 7,563 6.44 4 Mauritius 6,682 9.21 
5 China 4,604 3.92 5 US 4,699 6.47 

14 Russia 730 0.62 34 India 126 0.17 
19 India 307 0.26 41 Brazil 84 0.12 
44 Brazil 27 0.02 49 Russia 22 0.03 

Source: Coordinated Direct Investment Survey, IMF, 2011.   
 

Methodology 
The global VAR model introduced by Pesaran, Schuermann and Weiner 

(2004) to simplify the analysis of interactions among countries on a global level. 

They take a slightly different approach by combining several VAR models.  In a 

global VAR model, the country-specific foreign variables are treated as weakly 

exogenous. The global VAR model  has developed through scholars, such as 

Dees, di Mauro, Pesaran and Smith (2007a) Dees, Holly, Pesaran, Smith (2007b) 

, Chudik and Pesaran (2009), and Çakır and Kabundi (2013) among others. 

Let assume that there are 1N  countries in the world and indexed 

them as Ni ,...,2,1,0 , where 0 replicates the reference country. Denoting 

each country i  VARX* model can be modelled as: 

ittititiiititiiiiit t   110
*

1,1
*

01,10 ddxxxccx     
(1)  

where ;...,,2,1 Tt  , itx  demonstrates a  1ik  vector of domestic variables 

which belongs to country i  at time t , while *x it  indicates is a  1* ik  vector of 
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foreign variables specific to country i  at time t . 0c i  is a  1ik  vector of fixed 

intercept coefficients, 1c i  is a  1ik  vector of coefficients of the deterministic 

time trend, i  is a  ii kk   matrix of coefficients associated to lagged domestic 

variables. 0i  and 1i  are  *
ii kk   indicates matrices of coefficients relevant 

to contemporaneous and lagged foreign variables, td  denotes a set of common 

global variables, such as oil prices and 0i  and 1i  are the matrices of fixed 

coefficients. The error term, it  , is a  1ik  vector of idiosyncratic country-

specific shocks, where  iiit dii ,0...~  and ii  is  ii kk   non-singular 

for ,,....,1,0 Ni  and .,...,2,1 Tt    
The fixed trade weights, given by trade shares, are used to build foreign 

variables, *x it . For instance, ijw  is the share of country j  in the total trade of 

country i , measured in US dollar. Thus: 

Nw iii ...,,1,0,0    

and  

 Nw ji
N

j ij ...,,1,0,1 ,0
 

 

Specially, the set of foreign variables specific to country i defined as: 

 


N

j jtijit w
0

* xx  (2) 

where 0ijw  is the weights added to the variables. The foreign and global 

variables are treated as weakly exogenous for considering each country as small 

when compared to the rest of the world. Therefore, the weights capture the 

importance of country j  for country i . The annual trade averages over the 

period 1995-2009 is used to capture the weights. Country-specific shocks are 

serially uncorrelated with the other country shocks through the link between 

domestic and foreign variables. These shocks are cross-sectionally weakly 

dependent, such that for each :t  

0..
0

*  
mqN

j jtijit w   
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Hence, the idiosyncratic shocks are correlated across countries as; 

 











'

'
'

0
'

ttfor

ttfor
E ij

jtit  

Therefore, the global VAR model allows for interdependence between 

countries through: (i) the dependence of domestic variables with foreign and their 

lagged values; (ii) the dependence of the country-specific domestic variables on 

common global exogenous variables, such as oil prices; (iii) the contemporaneous 

dependence of the idiosyncratic shock in country i on the shocks in country j . 

The country-specific model in equation (1) is considered without the 

global variables, in order to construct the global VAR model as:    

ittiiititiiiiit t  
*

1,1
*

01,10 xxxccx       (3) 

Then, domestic and foreign variables for each country are grouped together: 









 *x

x

it

it
itz   

Hence, equation (3) becomes: 

ittiiiiiti ztz  1,10 cc  (4) 

where    11i0   , iiikii  . The dimensions of i  and i  are 

 *
iii kkk   and i  has a full row rank, that is   ii krank  . 

Later, all country -specific domestic variables are collected together to 
create a global vector, tg , denoting the total number of endogenous variable in 

the system:  '''
1

'
0 g,...,g,gg Ntttt  . Then, the country-specific variables can 

be written in terms of the global variable vector to obtain the following identity: 

tiit gLz  for  Ni ...,,2,1,0  (5) 

where iL  is the   kkk *
ii   matrix collecting the trade weights, 

....,,1,0, , Nw jiij   iL  is defined as the link matrices and  allows the 

country-specific models to be written in terms of the global variable vector 
(Pesaran et al., 2004). 
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Furthermore, using the identity in equation (5) in each country-specific 

model (4), it follows that: 

ittiiiitii t  110 gLccgL  (6) 

where iiL  and iiL  are both has kki   dimensional matrices.  

Finally, by stacking each country-specific model in equation (6), the global 

VAR for all the endogenous variables in the system obtained, tg , 

ttt t  110 gccg  (7) 

where   
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The   matrix has kk   dimensions and if it is non-singular, such as of 

full rank, then it can be inverted. By inverting the   matrix the global VAR 

model is obtained in its reduced form: 

ttt t  110 gbbg
 (8) 

where 

0
1

0 cb  ,  1
1

1 cb  ,   1 , tt  1 . 

where tg  is the global 1k  vector, 


N

i ikk
0

 is the total number of the 

endogenous variables in the global model. It contains all macroeconomic 

variables for all the countries. 0b  and 1b  are 1k  vectors of coefficients,   is 

a kk   matrix of coefficients, and it  is a 1k  vector of reduced-form.  

The model in equation (8) is solved recursively and used to construct 

generalized impulse response analysis. Following Pesaran et al. (2004) and Dees 
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et al. (2007a), global VAR model is built in this paper to assess the importance of 

trade linkages between South Africa and the BRIC countries.  

 

Estimation of the Model  
This paper uses the global VAR model3 to investigate the FDI linkages 

between SA and the BRIC countries for the period 1995Q1-2009Q4. There are 

32 countries4  in the model, where 8 countries in the euro area are grouped 

together5  and the remaining 24 countries are modelled individually. In this paper, 

the countries in the euro area are treated as a single economy, while the remaining 

24 countries are estimated individually.  

Table 3: Countries and Regions in the global VAR model 

Regions Countries Abbreviation Regions Countries Abbreviation 

Euro 
Area 

Austria AUR 

Developed 
Countries 

Japan JPN 
Belgium BEL Australia AUS 
Finland FIN Canada CAN 
France FRA New Zealand NZL 
Germany GER England UK 
Italy ITL United States US 
Netherlands NTH 

Asian 
Countries 

Indonesia INS 
Spain SPN Korea KOR 

Rest of 
Europe 

Norway NOR Malaysia MAL 
Sweden SWE Singapore SIN 
Switzerland SWT Thailand THA 
Turkey TUR 

BRICS 

Brazil BRA 

Latin 
America 

Argentina ARG Russia RUS 
Chile CHL India IND 
Mexico MEX China CHN 
Peru PER South Africa SA 

 

A set of potential determinant variables that influence the FDI flows 

between countries are included in the model. The main variables of interest are: 

the real output, FDI inflows, and FDI outflows. Firstly, the market size, which is 

generally measured by gross domestic product (GDP). Trade openness is also 

included as a determinant of FDI. Following previous empirical studies the ratio 

                                                           
3 I would like to thank Vanessa Smith and Alessandro Galesi for making their Matlab codes 
available on the website: www.cfap.jbs.cam.ac.uk/research/gvartoolbox. 
4 Countries and regions included in the global VAR model are available on request.  
5 The eight countries originally joined the Euro on 1 January 1999 are grouped into one. 
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of real imports and exports to GDP are used as a proxy for trade openness. A 

positive relationship between FDI and trade openness is well established in the 

literature (Edwards, 1990; Morisset, 2000, and Asiedu, 2002). Moreover, given 

their typical effect on FDI flows, the real effective exchange rates and inflation 

are also included. There is an extensive literature indicating that real exchange 

rate volatility has an adverse effect on FDI inflows (Kiyota and Urata, 2004, and 

Ruiz, 2005). The inflation is included as it is a proxy of sound macroeconomic 

policy specifically monetary policy (Burnside and Dollar, 1998, and Salisu, 

Fidelis, Ogwumike, 2010). Finally, to account for possible common factors, we 

also the price of oil is included in the model as well. The trade shares for the 

BRICS economies, with a Rest category showing the trade shares with the 

remaining countries in the model, are presented in Table 4. 

Table 4: Trade Weights of the BRICS 

Country Brazil China India Russia SA 

Brazil 0 0.017935 0.01437 0.013141 0.017967 
China 0.084299 0 0.117286 0.102787 0.088929 
India 0.013288 0.020336 0 0.018037 0.029187 
Russia 0.038116 0.056531 0.03728 0 0.006438 
SA 0.008556 0.008143 0.017915 0.001094 0 
Rest 0.855740 0.897056 0.813149 0.864941 0.857479 

Source: Direction of Trade Statistics, IMF, 2010. 
Note: Trade weights are computed for the period 1995-2009 and displayed in column 
by country and each column sums to 1, not the row. 

 

The Weighted Symmetric Augmented Dickey-Fuller (WS-ADF) 

proposed by introduced by Park and Fuller (1995), is used for unit root tests to 

analyze the integration the integration properties of both the domestic and foreign 

variables. The lag length is determined by the Akaike Information Criterion (AIC) 

based on standard ADF regressions. The WS-ADF statistics for the level and first 

differences of the country specific domestic and foreign variables (the BRICS 

countries) are reported in Table 5. The results of WS-ADF test statistics generally 

shows that the variables are integrated of order one. However, the unit root 

hypothesis for real exchange rate in China, for outward FDI in India, are rejected. 

The remaining countries and variables treated as I(1).  
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Table 5: WS-ADF Test Statistics for Variables 

Variables  Brazil China India Russia SA 

Domestic 
variables 

Real GDP 
y 0.874 1.815 1.126 -0.557 0.211 
Δy -6.112 -3.708 -6.767 -3.940 -3.570 

Inflation 
dp -1.619 -1.413 -4.276 -1.406 -4.131 
Δdp -8.116 -5.324 -6.634 -4.782 -6.442 

Exchange 
rates 

ep -1.242 0.396 0.764 -0.679 -1.666 
Δep -5.226 -2.437 -4.813 -4.223 -5.110 

Trade 
openness 

open -0.732 2.400 -1.903 -1.695 -1.774 
Δopen -5.442 -5.715 -5.779 -5.015 -3.348 

Inward 
FDI 

ifdi -2.753 -1.195 -0.183 -2.047 -4.742 
Δifdi -8.034 -4.769 -4.129 -8.207 -8.172 

Outward 
FDI 

ofdi -4.772 1.369 -0.720 -0.679 -5.832 
Δofdi -8.126 -3.344 -2.321 -12.001 -10.880 

Foreign 
variables 

Real GDP ys 0.824 0.431 1.055 1.114 1.071 
Δys -4.461 -4.170 -4.711 -4.577 -4.483 

Inflation dps -3.337 -1.760 -2.081 -2.298 -1.658 
Δdps -5.632 -4.656 -5.022 -6.196 -6.501 

Trade 
openness 

opens -2.383 -1.618 -2.143 -1.812 -2.147 
Δopens -4.854 -5.446 -5.202 -4.703 -5.022 

Global 
variables Oil price 

poil -0.756 -0.756 -0.756 -0.756 -0.756 
Δpoil -6.292 -6.292 -6.292 -6.292 -6.292 

Note: Test statistics are with 5% significant level. The 95% critical value with and 
without trend is -3.24 and - 2.55, respectively. The first difference level of data are 
represented with Δ. 

 

For the country specific foreign variables, the lag order firstly set to one 

for all countries and then the orders are changed from 1 to 2 for Brazil and SA, 

after finding not smooth responses in initial analysis of the GIRFs. Thereafter a 

cointegration analysis is performed to identify the rank of the cointegration space 

(Johansen, 1992), under the assumptions that the foreign variables are weakly 

exogeneous. The cointegration rank is derived by employing the trace test statistic 

at the 95% critical values and the maximum eigenvalue statistics. The number of 

cointegration relations for the focus economies is reduced, for instance from 4 to 

2 for Brazil, from 5 to 1 for China, from 3 to 2 for India, from 5 to 1 for Russia, 

and from 3 to 1 for SA to address the issue of possible overestimation of the 

number of cointegration relationships (Dees et al., 2007a). The number of 

Mustafa ÇAKIR



253  
 

cointegration relationships for each domestic and foreign variables are presented 

in Table 6. 

Table 6: Lag Orders of the VARX* Models and Cointegrating Relationship  

Lag Order / Country Domestic 
Variables 

Foreign 
Variables 

Cointegrating 
Relations 

Brazil 1 2 2 
China 2 1 1 
India 1 1 2 
Russia 1 1 1 
SA 1 2 1 

    Note: Johansen’s trace statistics at the 95% critical value is used. 
 
 

The procedure proposed by Johansen (1992) and Harbo, Johansen, 

Nielsen and Rahbek (1998) is employed to test weak exogeneity of the country 

specific foreign and global variables. This test assesses the joint significance of 

the estimated error-correcting terms in the marginal models for the foreign and 

global variables. The results of weak exogeneity test allow us to estimate each 

country model separately and show that most of the weak exogeneity assumptions 

cannot be rejected as reported in Table 7. 

Table 7: Weak Exogeneity Tests of Variables 

Country F test Critical 
Values 

Country-Specific Foreign and Global Variables 

Real 
GDP Inflation Trade 

openness Oil Prices 

Brazil F(1,39) 4.0913 0.0709 0.4971 1.5344 0.0217 

China F(4,36) 2.6335 0.8480 1.6260 1.4070 1.2658 

India F(2,38) 3.2448 0.9393 3.7924 4.4668 0.9232 

Russia F(2,38) 3.2448 0.1164 0.3041 0.3380 0.4935 

SA F(1,39) 4.0913 0.0412 1.2767 1.5600 0.4801 

    Note: Critical values are at the 5% significance level. 
 

Empirical Findings 
This section presents a selection of results for the focus economies that 

correspond to different applications of the global VAR model. The generalized 

impulse response functions (GIRF) which has been developed by Pesaran and 

Shin (1998) consider the historical correlations between variables. The results of 

Foreign Direct Investment Flows between South Africa and the BRIC Countries



254
 

 

GIRFs are presented first and then the results of the generalized forecast error 

variance decomposition (GFEVDs) for selected variables are presented.  

The Generalized Impulse Response Functions 
The rationale is that an increase in outward FDI from one country 

translates into an increase in inward FDI in another country, which in turn, 

contributes to economic growth and outward FDI of the other country, and vice-

versa. In this study, a positive shock to the real output and outward FDI coming 

from the BRIC, as a bloc, over a 24-quarter horizon is considered. The time profile 

of the effects of these shocks to the SA economy is also assessed. Bootstrapped 

confidence intervals are calculated at the 90% significance level. 

Figure 1 presents the empirical results. The first shock that is considered 

is a positive shock to real output from the BRIC as a bloc. It shows that this shock 

does not have significant impact on SA FDI inflows. The sign of the effect is 

positive, but insignificant, which means that a positive performance of the BRIC 

countries does not translate into FDI flows to SA. Moreover, the results of 

outward FDI shock from the BRIC also does not have significant effect on SA 

inward FDI. Likewise, the response of SA inward FDI and output to outward FDI 

shock is positive and insignificant.  

These results are consistent with the data in Table 2, which ranks the 

Brazil, Russia, India and China at the 44th, 14th, 19th, and the 1st as a source of 

FDI, respectively. In 2009, the share of these economies’ investment in South 

Africa was only 0.02%, 0.62%, 0.23% and 3.92% of total FDI inflows to the 

country. Therefore, it is not surprising that Brazil’s, Russia’s, and India’s 

investments in SA are as small as to have any significant impact on the SA 

economy. On the other hand, it is surprising that Chinese impressive overall 

performance does not have noticeable effect in SA economy even though China 

has become number one destination of SA’s FDI and fifth largest investor in SA 

(Table 2). One would see probably a different picture if bilateral FDI series where 

available. 

The results are also evidenced by the fact that the total BRIC countries’ 

investment in South Africa was only US$ 5.6 billion in 2009, which accounted 

only for 4.8% of total FDI inflows to SA (Table 2). However, among BRIC 
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countries, China has the biggest share of FDI inflows, which accounted for 3.9%, 

while the rest of the BRIC countries share the remaining 0.9%. The effect of 

outward FDI from the BRIC, as a bloc, on SA has so far been insignificant, 

relative to the effects of trade.  

Generalized Forecast Error Variance Decompositions 
This section presents the results for a selected sample of variables that 

have potential interest for their importance in FDI flows between SA and the 

BRIC countries. Table 8 shows the GFEVDs for each SA variable explained by 

the real output and outward FDI shocks from the BRIC countries and the BRIC 

bloc. The results are averaged over 24 quarter horizon.  

Table 8: GFEVDs of SA Variables Explained by the Shocks from the BRICs 

Shocks from Country 
and Variable 

SA Variables 

Real GDP Exchang
e rates 

Trade 
opennes

s 

Inwar
d FDI 

Outwar
d FDI 

Brazil GDP 0.008 0.009 0.010 0.008 0.007 
Outward FDI 0.023 0.007 0.010 0.006 0.015 

Russia 
GDP 0.006 0.014 0.006 0.007 0.007 
Outward FDI 0.008 0.010 0.006 0.006 0.006 

India GDP 0.008 0.008 0.014 0.011 0.009 
Outward FDI 0.008 0.008 0.007 0.010 0.009 

China 
GDP 0.006 0.011 0.006 0.007 0.007 
Outward FDI 0.007 0.006 0.008 0.008 0.006 

BRIC GDP 0.031 0.059 0.033 0.039 0.037 
Outward FDI 0.027 0.035 0.035 0.035 0.032 

    Note: Forecast horizon is 24 quarters and forecast error variance averaged over 24 quarters.  
 

The portion of the variance decomposition explained by the real output 

shock from the individual countries and the BRIC bloc seems to be small for SA 

variables. For instance, the real output shock from Brazil, Russia, India, China 

and the BRIC bloc only explains 0.08%, 0.06%, 0.08%, 0.06%, and 0.3% of the 

variation in SA real output, respectively. Though, the fraction of the variance 

evidenced by the real output shocks from these countries and the BRIC is 

estimated to be different from different countries. Such as, the output shock from 

Brazil explains 0.10% of the variation in SA trade openness, while the same shock 

from Russia explains only 0.06%. Moreover, the output shocks from India, China 

and the BRIC bloc explains 0.14%, 0.06% and 0.33% of the variation in trade 
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openness, 0.08%, 0.11%, and 0.59% of the variation in exchange rates, 

respectively. It is important to note that the channel of transmission of output 

shocks is exchange rate for some countries, such as Russia and the BRIC bloc, 

and trade for other countries, such as Brazil and India.  

The relative impact of the outward FDI shocks coming from Brazil, 

Russia, India, China and the BRIC bloc appear to be large for SA real output, 

while appear to be small for inward FDI, except India and the BRIC bloc. The 

outward FDI shock from Brazil mainly explains 0.23% and 0.15% of the variation 

in SA real output and outward FDI, respectively. However, the outward FDI 

shock from Russia and the BRIC bloc explains 0.10% and 0.35% of variation in 

SA real exchange rates, respectively. It seems that the real exchange rate is the 

main channel of transmission of outward FDI shocks, especially between Russia 

and the BRIC bloc. This is in line with the statement by Friedman (1953) and 

Mundell (1961) that exchange rate acts as a shock absorber, moderating the 

economy in face of external shocks (see Figure 1). 

 

Conclusions 
This paper applied the global VAR model to assess FDI linkages 

between SA and the BRIC countries using quarterly data for the period 1995Q1 

to 2009Q4. Two types of shocks are considered, namely positive real output and 

outward FDI shocks to assess the time profile of the effects of these shocks. The 

rationale is that an increase in outward FDI from one country to another translates 

into a rise in inward FDI to the latter’s economy, which in turn, contributes to the 

economic growth and outward FDI of the other country, and vice-versa. The 

results based on GIRFs show that real output shocks from the BRIC bloc does not 

have positive and significant impact on either SA inward FDI or its outward FDI. 

In addition, outward FDI shocks from the bloc likewise do not have positive and 

significant impact on SA inward FDI and output. These results indicate that the 

impressive performances of the BRIC economies are not transmitted to the SA 

economy by FDI flows, but transmitted through the exchange rate for some 

countries and trade for the others. Therefore, it is recommend that the FDI flows 

between SA and the BRIC countries should increase. 
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